
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1/12/2564 จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัยดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัยดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/78

วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงิน 20,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ธค.2564

2 1/12/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,740.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/80

วงเงิน 33,740.00  บาท วงเงิน 33,740.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ธค.2564

3 1/12/2564  จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 1,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/81

วงเงิน 1,200.00 บาท วงเงิน 1,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ธค.2564

4 1/12/2564 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 5,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/82

วงเงิน 5,100.00 บาท วงเงิน 5,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 ธค.2564

5 1/12/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,465.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/83

วงเงิน 2,465.00  บาท วงเงิน 2,465.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ธค.2564

6 1/12/2564 จ้างเหมาถอดและย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 3,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/84

วงเงิน 3,700.00 บาท วงเงิน 3,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 ธค.2564

7 1/12/2564 จ้างซ่อมระบบน่้าบาดาล 8,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชัย  กล่ันช่ืน นายสมชัย  กล่ันช่ืน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/85

วงเงิน  8,000.00 บาท วงเงิน  8,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 ธค.2564

8 1/12/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 5,071.80            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/86

วงเงิน 5,071.80 บาท วงเงิน 5,071.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 ธค.2564

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
                                                       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 2/12/2564 จ้างเหมาถอดย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 5,885.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/87

วงเงิน 5,885.00 บาท วงเงิน 5,885.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ธค.2564

10 8/12/2564 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 40,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.นัทธมนเพรส จก. บ.นัทธมนเพรส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/88

วงเงิน 40,000.00  บาท วงเงิน 40,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ธค.2564

11 14/12/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,320.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอลิส ซัพพลาย จก. บ.เอลิส ซัพพลาย จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/89

วงเงิน 4,320.00 บาท วงเงิน 4,320.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ธค.2564

12 14/12/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,440.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพศิกิจ ร้านพศิกิจ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/90

วงเงิน 1,440.00 บาท วงเงิน 1,440.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ธค.2564

13 14/12/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,052.26            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโชติกิจ จ่ากัด บริษัท รัตนโชติกิจ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/91

วงเงิน 2,052.26  บาท วงเงิน 2,052.26  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ธค.2564

14 14/12/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 6,323.70            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/92

วงเงิน 6,323.70  บาท วงเงิน 6,323.70  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2564

15 14/12/2564 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร 8,800.75            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/93

วงเงิน 8,800.75 บาท วงเงิน 8,800.75 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ธค.2564

16 14/12/2564 ซ้ือวัสดุส่านักงานงาน 14,276.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/94

วงเงิน 14,276.00 บาท วงเงิน 14,276.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ธค.2564

17 14/12/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจกบานสวิง 500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ่านงค์ ทองย้อย นางสาวจ่านงค์ ทองย้อย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/95

วงเงิน 500.00 บาท วงเงิน 500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 14/12/2564 จ้างเหมามุงหลังคาอาคารพักพยาบาล 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ค่าหล้า นายไพศาล  ค่าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/96

วงเงิน 180,000.00 บาท วงเงิน 180,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2564

19 14/12/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/97

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2564

20 14/12/2564 จ้างเหมาเปล่ียนขาฟิวส์ไฟฟ้าแรงต่่า 1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน์  รุ่งธรรมพิสุทธ์ิ นายจิราวัฒน์  รุ่งธรรมพิสุทธ์ิ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/98

วงเงิน 1,500.00 บาท วงเงิน 1,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2564

 
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

21 16-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 127,175.26         วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/56

วงเงิน 127,175.26บาท วงเงิน 127,175.26บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2564

22 22-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,950.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/57

วงเงิน 6,950.00 บาท วงเงิน 6,950.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 ธค.2564

23 13-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 26,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ่ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/58

วงเงิน 26,400.00 บาท วงเงิน 26,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 ธค.2564

24 13-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/59

วงเงิน 7,000.00 บาท วงเงิน 7,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 ธค.2564

25 14-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/60

วงเงิน 9,400.00 บาท วงเงิน 9,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2564

26 14-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,340.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ่ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/61

วงเงิน 2,340.00 บาท วงเงิน 2,340.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2564

27 14-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/62

วงเงิน 14,400.00 บาท วงเงิน 14,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2564

28 14-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,760.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/63

วงเงิน 3,760.00 บาท วงเงิน 3,760.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2564

29 14-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,528.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/64

วงเงิน 5,528.00  บาท วงเงิน 5,528.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

30 14-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,070.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/65

วงเงิน 1,070.00  บาท วงเงิน 1,070.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ธค.2564

31 15-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ส่านักงานอาหารและยา ส่านักงานอาหารและยา ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/66

วงเงิน 3,500.00 บาท วงเงิน 3,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ธค.2564

32 15-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 53,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/67

วงเงิน 53,500.00 บาท วงเงิน 53,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ธค.2564

33 15-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 56,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/68

วงเงิน 56,400.00บาท วงเงิน 56,400.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ธค.2564

34 15-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ จ่ากัด บริษัท คอนดรักส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/69

วงเงิน 2,750.00 บาท วงเงิน 2,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ธค.2564

35 15-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,356.76            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/70

วงเงิน 1,356.76 บาท วงเงิน 1,356.76 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ธค.2564

36 16-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,840.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัดบริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/71

วงเงิน 6,840.00 บาท วงเงิน 6,840.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2564

37 16-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท เอเช่ียนฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/72

วงเงิน 2,300.00 บาท วงเงิน 2,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2564

38 16-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาโปเตด้า จ่ากัด บริษัท อาโปเตด้า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/73

วงเงิน 5,000.00 บาท วงเงิน 5,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

39 16-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/74

วงเงิน 10,500.00 บาท วงเงิน 10,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2564

40 17-Dec-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 6,250.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/75

วงเงิน 6,250.00 บาท วงเงิน 6,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 ธค.2564

41 17-Dec-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 3,625.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/76

วงเงิน 3,625.00 บาท วงเงิน 3,625.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 ธค.2564

42 17-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ่ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/77

วงเงิน 2,100.00 บาท วงเงิน 2,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 ธค.2564

43 17-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,770.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/78

วงเงิน 11,770.00 บาท วงเงิน 11,770.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 ธค.2564

44 17-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 44,375.04           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/79

วงเงิน 44,375.04 บาท วงเงิน 44,375.04 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 ธค.2564

45 17-Dec-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 32,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/80

วงเงิน 32,100.00  บาท วงเงิน 32,100.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 ธค.2564

46 20-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จ่ากัด บริษัท บางกอกดรัก จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/81

วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20ธค.2564

47 20-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,370.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ่ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/82

วงเงิน 5,370.00 บาท วงเงิน 5,370.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 ธค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



    แบบ สขร.1

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

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

48 20-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ่ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/83

วงเงิน 1,700.00 บาท วงเงิน 1,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20ธค.2564

49 20-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 70,400.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/84

วงเงิน 70,400.00 บาท วงเงิน 70,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 ธค.2564

50 20-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 29,460.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/85

วงเงิน 29,460.00 บาท วงเงิน 29,460.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20ธค.2564

51 20-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,100.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/86

วงเงิน 15,100.00 บาท วงเงิน 15,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 ธค.2564

52 20-Dec-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,498.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ่ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.303/87

วงเงิน 5,498.00  บาท วงเงิน 5,498.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 ธค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี



วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

53 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไดร์วเด็นท่ัล อินคอร์เรช่ันจ่ากัด บริษัท ไดร์วเด็นท่ัล อินคอร์เรช่ันจ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/13

วงเงิน 3,300.00 วงเงิน 3,300.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/12/64

54 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 11,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ่ากัด บริษัท นูโวเด้นท์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/14

วงเงิน 11,800.00 วงเงิน 11,800.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/12/64

55 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 13,195.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/15

วงเงิน 13,195.00 วงเงิน 13,195.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/12/64

56 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 29,652.91           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ่ากัดบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/16

วงเงิน 29,652.91 วงเงิน 29,652.91 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/12/64

57 1-Dec-2564 จ้างเหมาLAB (ฟันปลอม) 6,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีทันตเวช (1988) จ่ากัด บริษัท เอสดีทันตเวช (1988) จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/17

วงเงิน 6,000.00 วงเงิน 6,000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.1/12/64

วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

                                                       หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี

แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

58 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 44,940.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง(ส่านักงานใหญ่) หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง(ส่านักงานใหญ่) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/18

วงเงิน ๔๔,๙๔๐ บาท วงเงิน ๔๔,๙๔๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ธ.ค.2564

59 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 48,470.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/19

วงเงิน ๔๘,๔๗๐  บาท วงเงิน ๔๘,๔๗๐  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ธ.ค.2564

60 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 163,977.50             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน  จ่ากัด บริษัท ไบโอเซน  จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/20

วงเงิน 163,977.50 บาท วงเงิน 163,977.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ธ.ค.2564

61 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 78,200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไทยไดแอ็ก นอสติก จ่ากัด บริษัทไทยไดแอ็ก นอสติก จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/21

วงเงิน ๗๘,๒๐๐ บาท วงเงิน ๗๘,๒๐๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ธ.ค.2564

62 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 194,360.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ่ากัด บริษัท ล็อคอินส์ เมดดิคอล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/22

วงเงิน ๑๙๔,๓๖๐ บาท วงเงิน ๑๙๔,๓๖๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ธ.ค.2564

63 1-Dec-2564 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 5,550.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ่ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/23

วงเงิน ๕,๕๕๐  บาท วงเงิน ๕,๕๕๐  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ธ.ค.2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

64  3 ธ.ค. 64 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 21,200.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พ.เมดิซายน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พ.เมดิซายน์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/29

วงเงิน 21,200.00 บาท วงเงิน 21,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ธ.ค. 64

65  3 ธ.ค. 64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/30

วงเงิน 11,500.00 บาท วงเงิน 11,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ธ.ค. 64

66  3 ธ.ค. 64 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 30,000.00               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/31

วงเงิน 30,000.00 บาท วงเงิน 30,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ธ.ค. 64

67  3 ธ.ค. 64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/32

วงเงิน 16,700.00 บาท วงเงิน 16,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ธ.ค. 64

68  3 ธ.ค. 64 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 17,900.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคคา โปรดัช่ัน จ ากัด บริษัท แมคคา โปรดัช่ัน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/33

วงเงิน 17,900.00 บาท วงเงิน 17,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ธ.ค. 64

69  3 ธ.ค. 64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,044.60                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/34

วงเงิน 4,044.60 บาท วงเงิน 4,044.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ธ.ค. 64

70  3 ธ.ค. 64 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,630.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/35

วงเงิน 9,630.00 บาท วงเงิน 9,630.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ธ.ค. 64

71  3 ธ.ค. 64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,710.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียเมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเซียเมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/36

วงเงิน 7,710.00 บาท วงเงิน 7,710.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ธ.ค. 64

72  3 ธ.ค. 64 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมดิซายน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี เมดิซายน์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/37

วงเงิน 1,200.00 บาท วงเงิน 1,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ธ.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

73  3 ธ.ค. 64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 12,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/38

วงเงิน 12,000.00 บาท วงเงิน 12,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ธ.ค. 64

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

74  1 ธ.ค. 64 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,890.00                 เฉพาะเจาะจง นางวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ นางวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/12

วงเงิน 4,890.00 บาท วงเงิน 4,890.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  3 ธ.ค. 64

75  1 ธ.ค. 64 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,305.00                 เฉพาะเจาะจง นางศิริวรรณ  เพียรโนนลาว นางศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/12

วงเงิน 2,305.00 บาท วงเงิน 2,305.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  3 ธ.ค. 64

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

หน่วยงานโภชนาการ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

76 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 2,750.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมุนไพรธงทอง ร้านสมุนไพรธงทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/13

วงเงิน 2,750.00 บาท วงเงิน 2,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 ธค.2564

77 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 220,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/14

วงเงิน 220,000.00 บาท วงเงิน 220,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 ธค.2564

78 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 400,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโอสถ จ่ากัด บริษัท เจริญสุขโอสถ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/15

วงเงิน 400,000.00 บาท วงเงิน 400,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 ธค.2564

79 1-Dec-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 29,960.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เนาวรัตน์กล่องกระดาษ จก. บ.เนาวรัตน์กล่องกระดาษ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/16

วงเงิน 29,960.00 บาท วงเงิน 29,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 ธค.2564

80 3-Dec-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 330,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้าเหริน จ่ากัด บริษัท ต้าเหริน จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/17

วงเงิน 330,000.00 บาท วงเงิน 330,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 ธค.2564

81 7-Dec-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 400,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ ฟาร์มา ซัพพลาย จ่ากัด บริษัท เจริญ ฟาร์มา ซัพพลาย จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/18

วงเงิน 400,000.00 บาท วงเงิน 400,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 ธค.2564

82 14-Dec-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 43,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/19

วงเงิน 43,500.00 บาท วงเงิน 43,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 ธค.2564

83 16-Dec-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 78,375.00               วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต.บ้านพระ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต.บ้านพระ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.313/19

วงเงิน 78,375.00 บาท วงเงิน 78,375.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 ธค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564

   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง


