
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 1/10/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 36,636.10           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/1

วงเงิน 36,636.10 บาท วงเงิน 36,636.10 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

2 1/10/2564 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 39,837.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/2

วงเงิน 39,837.00 บาท วงเงิน 39,837.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

3 1/10/2564  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 37,749.60           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/3

วงเงิน 37,749.60 บาท วงเงิน 37,749.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

4 1/10/2564 เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/4

เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล วงเงิน 32,000.00 บาท วงเงิน 32,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

5 1/10/2564 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 4,815.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/5

วงเงิน 4,815.00 บาท วงเงิน 4,815.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

6 1/10/2564 จ้างเจ้าหน้าท่ีท้าความสะอาด/เก็บขยะ 15,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางพรศิริ  สมพร นางพรศิริ  สมพร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/6

วงเงิน 15,000.00 บาท วงเงิน 15,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

7 1/10/2564 จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก.บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/7

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

8 1/10/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/8

วงเงิน 10,250.00 บาท วงเงิน 10,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 ตค.2563

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 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 1/10/2564 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก. บ.สยามแม็คโคร จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/9

วงเงิน 5,200.00 บาท วงเงิน 5,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

10 7/10/2564 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/10

วงเงิน 12,900.00 บาท วงเงิน 12,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ตค.2564

11 7/10/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/11

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 ตค.2564

12 11/10/2564 จ้างเหมาตรวจสอบยานพาหนะและขนส่ง 530.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าสระบุรี จก. บ.โตโยต้าสระบุรี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/12

วงเงิน 530.00 บาท วงเงิน 530.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 ตค.2564

13 12/10/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 18,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อดซาวด์ซิสเต็ม ร้านอ๊อดซาวด์ซิสเต็ม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/13

วงเงิน 18,000.00 บาท วงเงิน 18,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 ตค.2564

14 12/10/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 7,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อดซาวด์ซิสเต็ม ร้านอ๊อดซาวด์ซิสเต็ม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/14

วงเงิน 7,500.00 บาท วงเงิน 7,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ตค.2564

15 12/10/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 8,300.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/15

วงเงิน 8,300.00 บาท วงเงิน 8,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ตค.2564

16 18/10/2564 385,633.35         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แคมฟิล(ประเทศไทย) จก. บ.แคมฟิล(ประเทศไทย) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/16

วงเงิน 385,633.35 บาท วงเงิน 385,633.35 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 9 พย..2564

17 18/10/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพศิกิจ ร้านพศิกิจ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/17

วงเงิน 6,500.00 บาท วงเงิน 6,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 ตค.2564

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาปรับปรุงติดต้ังระบบระบาย

อากาศความดันลบ

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18 18/10/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูและกระจก 16,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/18

บานเล่ือน วงเงิน 16,800.00 บาท วงเงิน 16,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 ตค.2564

19 18/10/2564 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,638.00            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/19

วงเงิน 3,638.00 บาท วงเงิน 3,638.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ตค.2564

20 18/10/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150.00               วิธีเฉพาะเจาะจง น้องเมย์ การยาง    น้องเมย์ การยาง    ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/20

วงเงิน 150.00 บาท วงเงิน 150.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ตค.2564

21 18/10/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,433.80            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/21

วงเงิน 1,433.80 บาท วงเงิน 1,433.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ตค.2564

22 18/10/2564 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,960.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอ ที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอ ที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/5.01

วงเงิน 11,960.00 บาท วงเงิน 11,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 ตค.2564

23 20/10/2564 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 11,520.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/153

วงเงิน 11,520.00 บาท วงเงิน 11,520.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 ตค..2564

24 20/10/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 32,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/153

วงเงิน 32,000.00 บาท วงเงิน 32,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 ตค..2564

25 20/10/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,535.90            วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/22

วงเงิน 2,535.90 บาท วงเงิน 2,535.90 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 21 ตค..2564

26 20/10/2564 จ้างตัดต้นไม้ 6,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ ฤทัยธรรม นายประเสริฐ ฤทัยธรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/23

วงเงิน 6,000.00 บาท วงเงิน 6,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 ตค..2564

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 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

27 26/10/2564  จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 2,207.55            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/24

วงเงิน 2,207.55  บาท วงเงิน 2,207.55  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 26 ตค..2564

28 26/10/2564 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,546.15            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เสาไห้ โรงพิมพ์เสาไห้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/25

วงเงิน 1,546.15 บาท วงเงิน 1,546.15 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 26 ตค..2564

29 26/10/2564 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/1

วงเงิน 1,060.00 บาท วงเงิน 1,060.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 ตค..2564

30 28/10/2564 ซ้ือวัสดุการเกษตร 200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/25

วงเงิน 200.00 บาท วงเงิน 200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 28 ตค..2564

31  29/10/2564 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 600.00               เฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.305/1

วงเงิน 600.00 บาท วงเงิน 600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 ตค..2564

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

32 20-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 105,049.20         วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/1

วงเงิน 105,049.20 บาท วงเงิน 105,049.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20  ตค.2564

33 15-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/2

วงเงิน 7,600.00 บาท วงเงิน 98,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ตค.2564

34 15-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/3

วงเงิน 11,300.00 บาท วงเงิน 11,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15  ตค.2564

35 15-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/4

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.  15  ตค.2564

36 15-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,500.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/5

วงเงิน 10,500.00  บาท วงเงิน 10,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ตค.2564

37 15-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,340.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/6

วงเงิน 2,340.00 บาท วงเงิน 2,340.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ตค.2564

38 15-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด บริษัท ที.เอ็น.พี จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/7

วงเงิน 12,000.00 บาท วงเงิน 12,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ตค.2564

39 18-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,333.50            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/8

วงเงิน 4,333.50  บาท วงเงิน 4,333.50  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ตค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 18-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,760.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/9

วงเงิน 20,760.00 บาท วงเงิน 20,760.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ตค.2564

41 18-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,869.20            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แหลมทองการแพทย์ จ้ากัด บริษัท แหลมทองการแพทย์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/10

วงเงิน 6,869.20 บาท วงเงิน 6,869.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ตค.2564

42 18-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด บริษัท แอตแลนติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/11

วงเงิน 3,500.00 บาท วงเงิน 3,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.18  ตค.2564

43 18-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,700.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/12

วงเงิน 2,700.00 บาท วงเงิน 2,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ตค.2564

44 18-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,850.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/12

วงเงิน 5,850.00  บาท วงเงิน 5,850.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ตค.2564

45 18-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,148.50            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/14

วงเงิน 9,148.50 บาท วงเงิน 9,148.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ตค.2564

46 18-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 96,300.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/15

วงเงิน 96,300.00 บาท วงเงิน 96,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 ตค.2564

47 19-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 75,900.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/16

วงเงิน 75,900.00  บาท วงเงิน 75,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 ตค.2564

48 19-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอบคาร์ จ้ากัด บริษัท แอบคาร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/17

วงเงิน 2,500.00  บาท วงเงิน 2,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 ตค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

49 19-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 55,468.80           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/18

วงเงิน 55,468.80 บาท วงเงิน 55,468.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 ตค.2564

50 19-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/19

วงเงิน 7,200.00 บาท วงเงิน 7,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 ตค.2564

51 19-Oct-2564 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 13,856.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/20

วงเงิน 13,856.00 บาท วงเงิน 13,856.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 ตค.2564

52 19-Oct-2564 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 15,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.303/21

วงเงิน 15,250.00 บาท วงเงิน 15,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 ตค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง



วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

53 4-Oct-2564 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,490.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/1

วงเงิน 1,490.00 วงเงิน 1,490.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.4/10/64

54 4-Oct-2564 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแอคคอร์ด คอปอเรช่ัน(จ้ากัด) บริษัทแอคคอร์ด คอปอเรช่ัน(จ้ากัด) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/2

วงเงิน 4,900.00 วงเงิน 4,900.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.4/10/64

55 4-Oct-2564 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ้ากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/3

วงเงิน 6,000.00 วงเงิน 6,000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.4/10/64

56 4-Oct-2564 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,720.50            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ้ากัดบริษัทดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/4

วงเงิน 8,720.50 วงเงิน 8,720.50 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.4/10/64

57 4-Oct-2564 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,712.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ้ากัดบริษัทดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/5

วงเงิน 1,712.00 วงเงิน 1,712.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.4/10/64

58 4-Oct-2564 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,819.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ้ากัดบริษัทดีเคเอสเอช ประเทศไทย จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/6

วงเงิน 1,819.00 วงเงิน 1,819.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.4/10/64

59 4-Oct-2564 จ้างเหมาLAB (ฟันปลอม) 4,325.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซา ซีแลม จ้ากัด บริษัทเอ็กซา ซีแลม จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.302/7

วงเงิน 4,325.00 วงเงิน 4,325.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.4/10/2564

งานจัดซ้ือ/จัดจ้างวันท่ี

                                                       หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ท่ี

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
แบบ สขร.1



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

60 1-Oct-2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทควอลิฟาย เมดโซลูชันส์ จ้ากัด บริษัทควอลิฟาย เมดโซลูชันส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/1

วงเงิน 30,500  บาท วงเงิน 30,500  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

61 1-Oct-2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 10,914.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง(ส้านักงานใหญ่) หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง(ส้านักงานใหญ่) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/2

วงเงิน 10,914 บาท วงเงิน 10,914 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

62 1-Oct-2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี พี เอ็น เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท พี พี เอ็น เฮลท์แคร์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/3

วงเงิน 9,000 บาท วงเงิน 9,000 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

63 1-Oct-2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 194,360.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/4

วงเงิน 19,4360 บาท วงเงิน 19,4360 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

64 1-Oct-2564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 125,700.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ้ากัด บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/5

วงเงิน 125,700 บาท วงเงิน 125,700 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

65 1-Oct-2564 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/6

วงเงิน 11,000 บาท วงเงิน 11,000 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

66 1-Oct-2564 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ 5,220.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ้ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/7

ทางห้องปฏิบัติการ วงเงิน 5,220 บาท วงเงิน 5,220 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

67 1-Oct-2564 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 254,835.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด บริษัท ไบโอเซน จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/9

วงเงิน 254,835.00 วงเงิน 254,835.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ตค.2564

68 19-Oct-2564 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 177,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติกส์ จ้ากัดบริษัท ดับเบ้ิล เอส ไดแอคนอสติกส์ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.311/9

วงเงิน 177,000.00 บาท วงเงิน 177,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 ตค.2564

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564

   กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

69  14 ต.ค. 64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,217.60                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/1

วงเงิน 8,217.60 บาท วงเงิน 8,217.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   15 ต.ค. 64

70  14 ต.ค.64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/2

วงเงิน 4,500.00 บาท วงเงิน 4,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   15 ต.ค. 64

71  14 ต.ค. 64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 22,050.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/3

วงเงิน 22,050.00 บาท วงเงิน 22,050.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   15 ต.ค. 64

72  14 ต.ค. 64 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 2,800.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/4

วงเงิน 2,800.00 บาท วงเงิน 2,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   15 ต.ค. 64

73  14 ต.ค. 64 จ้างซ่อม/เปล่ียนอะไหล่ 3,300.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/5

วงเงิน 3,300.00 บาท วงเงิน 3,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   15 ต.ค. 64

74  14 ต.ค. 64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,100.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/6

วงเงิน 5,100.00 บาท วงเงิน 5,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   15 ต.ค. 64

75  14 ต.ค. 64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,790.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/7

วงเงิน 8,790.00 บาท วงเงิน 8,790.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   15 ต.ค. 64

76  14 ต.ค. 64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,800.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/8

วงเงิน 10,800.00 บาท วงเงิน 10,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   15 ต.ค. 64

77  15 ต.ค. 64 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 14,894.40               เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/9

วงเงิน 14,894.40 บาท วงเงิน 14,894.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี   18 ต.ค. 64

หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

78 1-Oct-2564 ซ้ือวัสดุบริโภค 77,500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ คุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.312/1

วงเงิน 77,500.00 บาท วงเงิน 77,500.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ต.ค.2564

79 2-Oct-2564 ซ้ือวัสดุบริโภค 20,538.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คุณศิริวรรณ   เพียรโนนลาว คุณศิริวรรณ   เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.312/2

วงเงิน 20,538.00 บาท วงเงิน 20,538.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ต.ค.2564

80 3-Oct-2564 ซ้ือวัสดุบริโภค 7,118.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ้ากัด บริษัท สยามแมคโคร จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.312/3

วงเงิน 7,118.00 บาท วงเงิน 7,118.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 ต.ค.2564

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

   กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา



    แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซ้ือหรือจ้าง

81 1-Oct-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 4,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง คุณศิริวรรณ  อารีรอน คุณศิริวรรณ  อารีรอน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/1

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ต.ค.2564

82 5-Oct-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 12,730.00               วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทอง-สมุนไพร อู่ทอง-สมุนไพร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/2

วงเงิน 12,730.00 บาท วงเงิน 12,730.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 ต.ค.2564

83 5-Oct-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 14,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทอง-สมุนไพร อู่ทอง-สมุนไพร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/3

วงเงิน 14,000.00 บาท วงเงิน 14,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 ต.ค.2564

84 12-Oct-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 4,200.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสมุนไพรธงทอง ร้านสมุนไพรธงทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/4

วงเงิน 4,200.00 บาท วงเงิน 4,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ต.ค.2564

85 12-Oct-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 13,011.20               วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอกตรงเคมีภัณฑ์(1985) บจ.เอกตรงเคมีภัณฑ์(1985) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/5

วงเงิน 13,011.20 บาท วงเงิน 13,011.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ต.ค.2564

86 12-Oct-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 24,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.315/6

วงเงิน 24,000.00 บาท วงเงิน 24,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 ต.ค.2564

87 14-Oct-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 6,250.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญสุขโอสถ จ้ากัด บริษัท เจริญสุขโอสถ จ้ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.315/7

วงเงิน 6,250.00 บาท วงเงิน 6,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 ต.ค.2564

88 18-Oct-2564 ซ้ือวัสดุสมุนไพร 3,925.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  ครองบุญ นายจักรกฤษณ์  ครองบุญ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.315/7

วงเงิน 3,925.00 บาท วงเงิน 3,925.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 ต.ค.2564

                             สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

   กลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง


