
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/07/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 39,857.50             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอส.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จก. บ.เค.เอส.ที เซ็นทรัลซัพพลาย จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/338

งานบ้านงานครัว วงเงิน 39,857.50 บาท วงเงิน 39,857.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

2 01/07/2565 ซ้ือวัสดุการเกษตร 6,050.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวล่าดวน  ทองจันทร์ นางสาวล่าดวน  ทองจันทร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/339

วงเงิน 6,050.00 บาท วงเงิน 6,050.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

3 01/07/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/340

วงเงิน 5,400.00 บาท วงเงิน 5,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

4 01/07/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,657.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/341

วงเงิน 6,657.00 บาท วงเงิน 6,657.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

5 01/07/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,824.74              วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยนตรกิจ แมชีนเนอร์(1991) จก. บ.ยนตรกิจ แมชีนเนอร์(1991) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/342

วงเงิน 9,824.74 บาท วงเงิน 9,824.74 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

6 01/07/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,365.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/343

วงเงิน 6,365.00 บาท วงเงิน 6,365.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

7 01/07/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 4,612.50              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/344

วงเงิน 4,612.50 บาท วงเงิน 4,612.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

8 01/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,680.06             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิสเมท(ไทย) จก. บ.ออฟฟิสเมท(ไทย) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/345

วงเงิน 10,680.06 บาท วงเงิน 10,680.06 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 01/07/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 44,110.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/346

วงเงิน 44,110.00 บาท วงเงิน 44,110.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

10 01/07/2565 จ้างเหมาก่าจัดขยะติดเช้ือ 13,952.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/347

วงเงิน 13,952.00 บาท วงเงิน 13,952.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

11 01/07/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 17,205.60             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/348

และการแพทย์ วงเงิน 17,205.60 บาท วงเงิน 17,205.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

12 01/07/2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 730.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/349

วงเงิน 730.00 บาท วงเงิน 730.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

13 01/07/2565 จ้างเหมาดูแลรักษา 20,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/350

ความปลอดภัย วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงิน 20,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

14 01/07/2565 ค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่ง 41,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/32

ข้อมูลภาพทางการแพทย์ วงเงิน 41,000.00 บาท วงเงิน 41,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

พร้อมเคร่ืองรับและแปลง

สัญญาณภาพเอกซเรย์

เป็นระบบดิจิตอล

15 01/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง น่้าด่ืมสะบายดี น่้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/351

วงเงิน 3,100.00 บาท วงเงิน 3,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

16 01/07/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,520.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/352

วงเงิน 2,520.00 บาท วงเงิน 2,520.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี
วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

17 01/07/2565 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2,850.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/353

วงเงิน 2,850.00 บาท วงเงิน 2,850.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กรกฏาคม 2565

18 05/07/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบ 10,967.50             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามพีทีเอส เซอร์วิส จก . บ.สยามพีทีเอส เซอร์วิส จก . ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/354

บ่าบัดน่้าเสีย วงเงิน 10967.50 บาท วงเงิน 10967.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กรกฏาคม 2565

19 05/07/2565 จ้างเหมาท่าป้ายประชาสัมพันธ์ 14,659.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทืองโปสเตอร์ ร้านเทืองโปสเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/355

และพระบรมฉายาลักษณ์ วงเงิน 14,659.00 บาท วงเงิน 14,659.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กรกฏาคม 2565

20 05/07/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมล่าโพง 1,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ธีรพล ไลท์ แอนด์ซาวด์ ธีรพล ไลท์ แอนด์ซาวด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/356

วงเงิน 1,200.00 บาท วงเงิน 1,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 กรกฏาคม 2565

21 05/07/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 10,700.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจ๊ียบก่ี สระบุรี จก. บ.เจ๊ียบก่ี สระบุรี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/357

วงเงิน 10,700.00 บาท วงเงิน 10,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 กรกฏาคม 2565

22 05/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,925.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพี.เค.ซัพพลาย สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/358

วงเงิน 7,925.00 บาท วงเงิน 2,889.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กรกฏาคม 2565

23 05/07/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,639.98             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จก. บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/359

วงเงิน 10,639.98 บาท วงเงิน 10,639.98 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กรกฏาคม 2565

24 05/07/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 4,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอ๊อดซาวด์ ซิสเต็ม ร้านอ๊อดซาวด์ ซิสเต็ม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/360

และขนส่ง วงเงิน 4,900.00 บาท วงเงิน 4,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 กรกฏาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

25 05/07/2565 จ้างเหมาย้ายพร้อมติดต้ัง 35,050.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/361

เคร่ืองปรับอากาศ วงเงิน 35,050.00 บาท วงเงิน 35,050.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

26 05/07/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ือง 9,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/362

ปรับอากาศ วงเงิน 9,100.00 บาท วงเงิน 9,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กรกฏาคม 2565

27 05/07/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 10,983.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/363

วงเงิน 10,983.00 บาท วงเงิน 10,983.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กรกฏาคม 2565

28 05/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,574.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/364

วงเงิน 8,574.00 บาท วงเงิน 8,574.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กรกฏาคม 2565

29 05/07/2565 จ้างเหมาเปล่ียนกุญแจห้องน่้า 500.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ่านงค์  ทองย้อย นางสาวจ่านงค์  ทองย้อย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/365

วงเงิน 500.00 บาท วงเงิน 500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กรกฏาคม 2565

30 05/07/2565 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า 33,705.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามพีทีเอส จก. บ.สยามพีทีเอส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/366

บ่อบ่าบัดน่้าเสีย วงเงิน  33,705.00 บาท วงเงิน  33,705.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กรกฏาคม 2565

31 05/07/2565 จ้างเหมาปรับปรุงปูกระเบ้ือง 39,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ค่าหล้า นายไพศาล  ค่าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/367

วงเงิน 39,400.00 บาท วงเงิน 39,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 กรกฏาคม 2565

32 05/07/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 3,531.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยนตรกิจ แมชีนเนอรร่ี(1991) จก. บ.ยนตรกิจ แมชีนเนอรร่ี(1991) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/368

วงเงิน 3,531.00 บาท วงเงิน 3,531.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กรกฏาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

33 07/07/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,450.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เค.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เค.เค.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/369

วงเงิน 12,450.00 บาท วงเงิน 12,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กรกฏาคม 2565

34 07/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 974.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จก. บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/370

วงเงิน 974.00 บาท วงเงิน 974.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กรกฏาคม 2565

35 08/07/2565 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 16,900.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/371

วงเงิน 16,900.00 บาท วงเงิน 16,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 กรกฏาคม 2565

36 11/07/2565 จ้างเหมาท่าส่ือในการคัดกรอง 9,901.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกวัน ร้านบ๊ิกวัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/372

วงเงิน 9,901.00 บาท วงเงิน 9,901.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กรกฏาคม 2565

37 11/07/2565 จ้างเหมาท่าเกียรติบัตร 1,049.95              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทืองโปสเตอร์ ร้านเทืองโปสเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/373

พร้อมกรอบ วงเงิน 1,049.95 บาท วงเงิน 1,049.95 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 กรกฏาคม 2565

38 11/07/2565 จ้างเหมาท่าส่ือ/เอกสารใน 1,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบ๊ิกวัน ร้านบ๊ิกวัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/374

โครงการ วงเงิน  1,000.00 บาท วงเงิน  1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กรกฏาคม 2565

39 11/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/375

วงเงิน 7,000.00 บาท วงเงิน 7,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กรกฏาคม 2565

40 11/07/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,530.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/376

วงเงิน 1,530.00 บาท วงเงิน 1,530.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.18 กรกฏาคม 2565

41 11/07/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 200.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/377

วงเงิน 200.00 บาท วงเงิน 200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กรกฏาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

42 12/07/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 30,160.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวกฃพัทธ์วรินทร์ ศิริกมล นางสาวกฃพัทธ์วรินทร์ ศิริกมล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/378

วงเงิน 30,160.00 บาท วงเงิน 30,160.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

43 12/07/2565 จ้างเหมาซ่อมแซม 800.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธีระพงษ์  ศรีรัง นายธีระพงษ์  ศรีรัง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/379

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว วงเงิน 800.00 บาท วงเงิน 800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

44 12/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,080.92             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รัตนโชติกิจ จก. บ.รัตนโชติกิจ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/380

วงเงิน 11,080.92 บาท วงเงิน 11,080.92 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

45 12/07/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจรูญผ้าใบ ร้านจรูญผ้าใบ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/381

วงเงิน 1,000.00 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

46 12/07/2565 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม 110,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล  ค่าหล้า นายไพศาล  ค่าหล้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/382

ห้องน่้าผู้ป่วย วงเงิน  110,700.00 บาท วงเงิน  110,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 กรกฏาคม 2565

47 12/07/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 2,580.01              วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท จก. บ.ออฟฟิศเมท จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/383

วงเงิน 2,580.01 บาท วงเงิน 2,580.01 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 กรกฏาคม 2565

48 12/07/2565 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 14,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชาตรีมีผลรวย ร้านชาตรีมีผลรวย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/384

วงเงิน 14,000.00 บาท วงเงิน 14,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.12 กรกฏาคม 2565

49 12/07/2565 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล 963.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทืองโปสเตอร์ ร้านเทืองโปสเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/385

วงเงิน 963.00 บาท วงเงิน 963.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

50 12/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,450.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. บ.เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/386

วงเงิน 1,450.00 บาท วงเงิน 1,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

51 12/07/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 309.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/387

วงเงิน 309.00 บาท วงเงิน 309.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

52 12/07/2565 ซ้ือวัสดุการเกษตร 5,165.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุรีพร  คัตชาทัต นางสุรีพร  คัตชาทัต ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/388

วงเงิน 5,165.00 บาท วงเงิน 5,165.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

53 12/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,188.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/389

วงเงิน 1,188.00 บาท วงเงิน 1,188.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

54 12/07/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,632.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ตระกูลไทยศิริ เคร่ืองก่อสร้าง หจก.ตระกูลไทยศิริ เคร่ืองก่อสร้าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/390

วงเงิน  2,632.00 บาท วงเงิน  2,632.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 กรกฏาคม 2565

55 12/07/2565 จ้างเหมาจัดท่าชุดนิทรรศการ 30,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ธนาพร พร้ินท์ ธนาพร พร้ินท์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/391

เฉลิมพระเกียรติฯ วงเงิน 30,000.00 บาท วงเงิน 30,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

56 12/07/2565 ซ้ือวัสดุการเกษตร 5,620.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  ครองบุญ นายจักรกฤษณ์  ครองบุญ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/392

วงเงิน 5,620.00 บาท วงเงิน 5,620.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.12 กรกฏาคม 2565

57 12/07/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 950.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  ครองบุญ นายจักรกฤษณ์  ครองบุญ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/393

วงเงิน 950.00 บาท วงเงิน 950.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

58 12/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,840.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุรีพร  คัตชาทัต นางสุรีพร  คัตชาทัต ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/394

วงเงิน 4,840.00 บาท วงเงิน 4,840.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565
แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

59 12/07/2565 จ้างหมาท่าบอร์ดนิทรรศการ 2,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านอีอด ล้านอีอด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/395

วงเงิน 2,400.00 บาท วงเงิน 2,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กรกฏาคม 2565

60 18/07/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,750.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจ๊ียบก่ีสระบุรี จก. บ.เจ๊ียบก่ีสระบุรี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/396

วงเงิน 5,750.00 บาท วงเงิน 5,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กรกฏาคม 2565

61 18/07/2565 ซ้ือวัสดุการเกษตร 267.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/397

วงเงิน 267.00 บาท วงเงิน 267.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กรกฏาคม 2565

62 18/07/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี หจก.นิมิตรวิทยุสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/398

วงเงิน  7,800.00 บาท วงเงิน  7,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กรกฏาคม 2565

63 18/07/2565 ซ้ือวัสดุการเกษตร 3,877.68              วิธีเฉพาะเจาะจง เอส พี ที หินกาบ เอส พี ที หินกาบ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/399

วงเงิน 3,877.68 บาท วงเงิน 3,877.68 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กรกฏาคม 2565

64 19/07/2565 จ้างเหมาซ่อมแซม 9,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/400

เคร่ืองปรับอากาศ วงเงิน 9,500.00 บาท วงเงิน 9,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.19 กรกฏาคม 2565

65 19/07/2565 เช่าเต้นท์ผ้าใบ 4,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง พรชัย สระบุรีผ้าใบ พรชัย สระบุรีผ้าใบ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/401

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

66 19/07/2565 เช่าโต๊ะและเก้าอ้ีพลาสติก 2,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญมี  ชีวินพงษ์ นายบุญมี  ชีวินพงษ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/402

วงเงิน 2,400.00 บาท วงเงิน 2,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 กรกฏาคม 2565

67 19/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 585.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ์ สระบุรีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/403

วงเงิน 585.00 บาท วงเงิน 585.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กรกฏาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

68 19/07/2565 จ้างติดต้ังสปอร์ตไลท์ 500.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิราวัฒน์ รุ่งธรรมวิสุทธ์ิ นายจิราวัฒน์ รุ่งธรรมวิสุทธ์ิ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/404

วงเงิน 500.00 บาท วงเงิน 500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กรกฏาคม 2565

69 22/07/2565 ซ้ือวัสดุส่านักงาน 1,200.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ย่ิงเจริญนาฬิกา-แว่นตา YW&G ย่ิงเจริญนาฬิกา-แว่นตา YW&G ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/405

วงเงิน 1,200.00 บาท วงเงิน 1,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 กรกฏาคม 2565

70 25/07/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,022.30              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล หจก.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/406

วงเงิน  2,022.30 บาท วงเงิน  2,022.30 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 กรกฏาคม 2565

71 25/07/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,260.00              วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน่้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/407

วงเงิน 1,260.00 บาท วงเงิน 1,260.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 กรกฏาคม 2565

72 26/07/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์ 22,684.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ดีทรัส เอเลเวอร์ จก. บ.ดีทรัส เอเลเวอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.301/408

วงเงิน 22,684.00 บาท วงเงิน 22,684.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.27 กรกฏาคม 2565

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

73 01/07/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 21,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/70

วงเงิน21,000.00บาท วงเงิน21,000.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ก.ค.2565

74 01/07/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13,750.00             วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด  บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/71

วงเงิน 13,750.00 บาท วงเงิน 13,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ก.ค.2565

75 01/07/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 45,800.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/72

วงเงิน 45,800.00 บาท วงเงิน 45,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ก.ค.2565

76 01/07/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 89,832.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/73

วงเงิน 89,832.00 บาท วงเงิน 89,832.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ก.ค.2565

77 01/07/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29,960.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/74

วงเงิน 29,960.00  บาท วงเงิน 29,960.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ก.ค.2565

78 01/07/2565 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทาง 2,960.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/75

ห้องปฏิบัติการ วงเงิน 2,960.00  บาท วงเงิน 2,960.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ก.ค.2565

                                                       หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

79 01/07/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 15,990.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/48

วงเงิน 15,990.๐๐ บาท วงเงิน 15,990.๐๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.ค.2565

80 01/07/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 250.00              วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/49

วงเงิน 250.00 บาท วงเงิน 250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 ก.ค.2565

81 01/07/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 7,161.25           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ่ากัด (มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.311/50

วงเงิน 7,161.25บาท วงเงิน 7,161.25บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ก.ค.2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานโภชนาการ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

82 05/07/0565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 15,150.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด บริษัท วีอาร์ พี เด้นท์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/57

วงเงิน 15,150.00 วงเงิน 15,150.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

83 05/07/0565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 720.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์-เมท จ่ากัด บริษัท เด็นท์-เมท จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/58

วงเงิน 720.00 วงเงิน 720.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

84 05/07/0565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,950.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ่ากัด บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/59

วงเงิน 1,950.00 วงเงิน 1,950.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

85 05/07/0565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,374.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด บริษัท เซียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/60

วงเงิน 1,370.00 วงเงิน 1,370.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

86 05/07/0565 จ้างเหมาLAB ฟันปลอม 2,568.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพี ซี เด็นท์ทับ แลป บริษัทพี ซี เด็นท์ทับ แลป ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/61

วงเงิน 2,568.00 วงเงิน 2,568.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

87 05/07/0565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,377.65              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/62

วงเงิน 7,377.65 วงเงิน 7,377.65 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

88 05/07/0565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน บริษัทไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/63

วงเงิน 1,600.00 วงเงิน 1,600.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

89 05/07/0565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,900.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทชูมิตร 1967 จ่ากัด บริษัทชูมิตร 1967 จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/64

วงเงิน 6,900.00 วงเงิน 6,900.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

90 05/07/0565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,500.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ-แฟคทอร่ี จ่ากัด บริษัทเอ-แฟคทอร่ี จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/65

วงเงิน 6,500.00 วงเงิน 6,500.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

91 05/07/0565 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,725.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทซีทีเอ็ม โกลเบิล จ่ากัด บริษัทซีทีเอ็ม โกลเบิล จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/66

วงเงิน 1,725.00 วงเงิน 1,725.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

92 05/07/0565 จ้างเหมาLAB ฟันปลอม 11,610.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/67

วงเงิน 11,610.00 วงเงิน 11,610.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

93 05/07/0565 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ 45,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรช้ัน จ่ากัด บริษัทแอดวานซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรช้ัน จ่ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่่าสุด สบ 0032.302/68

วงเงิน 45,000.00 วงเงิน 45,000.00 และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.05/07/2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

94 1/7/65 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 442,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/65

วงเงิน 442,500.00 บาท วงเงิน 442500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.4/7/65

95 1/7/65 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 440,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้าเหริน บริษัท ต้าเหริน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/66

วงเงิน 440,000.00 บาท วงเงิน 440,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.4/7/65

96 11/7/65 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 154,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน หจก.ภาสิน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/67

วงเงิน 154,000.00 บาท วงเงิน 154,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.12/7/65

97 11/7/65 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 110,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้าเหริน บริษัท ต้าเหริน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/68

วงเงิน 110,000.00 บาท วงเงิน 110,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.12/7/65

98 21/7/65 ซ้ือวัสดุการเกษตร 21,453.50             วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอกตรงเคมีภัณฑ์ บจ.เอกตรงเคมีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/69

วงเงิน 21,453.50 บาท วงเงิน 21,453.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.12/7/65

99 21/7/65 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,470.00              วิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรกฤษณ์  ครองบุญ นายจักรกฤษณ์  ครองบุญ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/70

วงเงิน 4,470.00 บาท วงเงิน 4,470.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.22/7/65

100 21/7/65 ซ้ือวัสดุการเกษตร 80,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชน เกษตรสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน เกษตรสมุนไพร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/71

วงเงิน 80,000.00 บาท วงเงิน 80,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.22/7/65

101 21/7/65 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 8,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ทองสมุนไพร-ลพบุรี อู่ทองสมุนไพร-ลพบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/72

วงเงิน 8,100.00 บาท วงเงิน 8,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.22/7/65

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานแพทย์แผนไทย (โรงผลิตยาสมุนไพร) โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

102 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 222,217.64           วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัขกรรม องค์การเภสัขกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/263

วงเงิน 222,217.64 บาท วงเงิน 222,217.64 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กค. 2565

103 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,000.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/264

วงเงิน 9,000.00 บาท วงเงิน 9,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กค. 2565

104 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,390.88             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/265

วงเงิน 15,390.88 บาท วงเงิน 15,390.88 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กค. 2565

105 1/7/256565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,390.88             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/265

วงเงิน 15,390.88 บาท วงเงิน 15,390.88 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กค. 2565

106 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 78,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/266

วงเงิน 73,600.00 บาท วงเงิน 73,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กค. 2565

107 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ 16,036.40             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสักรรม จ ากัด บริษัท ชุมชนเภสักรรม จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/267

วงเงิน 16,036.40 บาท วงเงิน 16,036.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กค. 2565

108 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,800.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/268

วงเงิน 6,800.00 บาท วงเงิน 6,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กค. 2565

109 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 32,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/269

วงเงิน 32,400.00 บาท วงเงิน 32,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กค. 2565

110 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,330.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็ลฮ้ัว จ ากัด บริษัท บีเอ็ลฮ้ัว จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/270

วงเงิน 9,330.00 บาท วงเงิน 9,330.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กค. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

111 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,450.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/271

วงเงิน 17,450.00 บาท วงเงิน 17,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กค. 2565

112 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,910.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/272

วงเงิน 19,910.00 บาท วงเงิน 19,910.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กค. 2565

113 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ 6,665.50              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/273

วงเงิน 6,665.50 บาท วงเงิน 6,665.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กค. 2565

114 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ 106,808.80           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/274

วงเงิน 106,808.80 บาท วงเงิน 106,808.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กค. 2565

115 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,960.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/275

วงเงิน 5,960.00 บาท วงเงิน 5,960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กค. 2565

116 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ 3,600.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นพี จ ากัด บริษัท ทีเอ็นพี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/276

วงเงิน 3,600.00 บาท วงเงิน 3,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กค. 2565

117 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,250.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/277

วงเงิน 4,250.00 บาท วงเงิน 4,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

118 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,400.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟาร์มฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซีฟาร์มฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/278

วงเงิน 2,400.00 บาท วงเงิน 2,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

119 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ 5,300.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/279

วงเงิน 5,300.00 บาท วงเงิน 5,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

120 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,912.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ ากัด บริษัท แอตแลนติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/280

วงเงิน 7,912.00 บาท วงเงิน 7,912.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

121 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรักส์ จ ากัด บริษัท บางกอกดรักส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/281

วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

122 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,050.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/282

วงเงิน 24,050.00 บาท วงเงิน 24,050.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

123 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,660.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/283

วงเงิน 2,660.00 บาท วงเงิน 2,660.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

124 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 749.00                 วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/284

วงเงิน 749.00 บาท วงเงิน 749.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

125 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/285

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

126 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,100.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลบีเอส จ ากัด บริษัท แอลบีเอส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/286

วงเงิน 1,100.00 บาท วงเงิน 1,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

127 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,170.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/287

วงเงิน 4,170.00 บาท วงเงิน 4,170.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

128 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,700.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/288

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

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

129 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 19,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/289

วงเงิน 19,600.00 บาท วงเงิน 19,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

130 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,350.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/290

วงเงิน 7,350.00 บาท วงเงิน 7,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

131 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,860.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/291

วงเงิน 5,860.00 บาท วงเงิน 5,860.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

132 01/07/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,900.00              วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/292

วงเงิน 6,900.00 บาท วงเงิน 6,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

133 01/07/2565 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 14,850.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/293

วงเงิน 14,850.00 บาท วงเงิน 14,850.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18  กค. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

134  5 ก.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,200.00              เฉพาะเจาะจง ซีพีเอ็น เทรดด้ิง ซีพีเอ็น เทรดด้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/146

วงเงิน 4,200.00 บาท วงเงิน 4,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.ค. 65

135  5 ก.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,720.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/147

วงเงิน 11,720.00 บาท วงเงิน 11,720.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.ค. 65

136  5 ก.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,600.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีพี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ทีพีพี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/148

วงเงิน 15,600.00 บาท วงเงิน 15,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.ค. 65

137  5 ก.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/149

วงเงิน 6,000.00 บาท วงเงิน 6,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.ค. 65

138  5 ก.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,600.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง(1992) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/150

วงเงิน 2,600.00 บาท วงเงิน 2,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.ค. 65

139  5 ก.ค. 65 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,980.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/151

วงเงิน 4,980.00 บาท วงเงิน 4,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.ค. 65

140  5 ก.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,380.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/152

วงเงิน 11,380.00 บาท วงเงิน 11,380.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.ค. 65

141  5 ก.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 34,510.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/153

วงเงิน 34,510.00 บาท วงเงิน 34,510.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.ค. 65

142  5 ก.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 1,250.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/154

วงเงิน 1,250.00 บาท วงเงิน 1,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  7 ก.ค. 65

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1


