
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/09/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/449

วงเงิน 50,000.00 บาท วงเงิน 50,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กันยายน 2565

2 01/09/2565 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 40,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/450

วงเงิน 40,000.00 บาท วงเงิน 40,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กันยายน 2565

3 01/09/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 38,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/451

และการแพทย์ วงเงิน 38,000.00 บาท วงเงิน 38,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กันยายน 2565

4 01/09/2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 8,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/452

วงเงิน 8,000.00 บาท วงเงิน 8,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กันยายน 2565

5 01/09/2565 จ้างเหมาดูแลรักษา 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/453

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

6 01/09/2565 ค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่ง 41,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/52

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

พร้อมเคร่ืองรับและแปลง

สัญญาณภาพเอกซเรย์

เป็นระบบดิจิตอล

8 01/09/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 15,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/454

วงเงิน 15,000.00 บาท วงเงิน 15,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กันยายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 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 01/09/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 480.00               วิธีเฉพาะเจาะจง จักรด้ารงค์ จักรด้ารงค์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/455

วงเงิน 480.00 บาท วงเงิน 480.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กันยายน 2565

10 01/09/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 56,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพศิกิจ ร้านพศิกิจ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/456

วงเงิน 56,000.00 บาท วงเงิน 56,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 กันยายน 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 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

11 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,580.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นพี จ ากัด บริษัท ทีเอ็นพี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/318

วงเงิน 5,580.00   บาท วงเงิน 5,580.00   บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

12 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 33,750.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/319

วงเงิน 33,750.00  บาท วงเงิน 33,750.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

13 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 20,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ ากัด บริษัท แอตแลนติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/320

วงเงิน 20 ,000.00   บาท วงเงิน 20 ,000.00   บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

14 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 65,900.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/321

วงเงิน 65,900.00  บาท วงเงิน 65,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

15 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 23,590.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/322

วงเงิน 23,590.00   บาท วงเงิน 23,590.00   บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

16 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ 56,889.54               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/323

วงเงิน 56,889.54  บาท วงเงิน 56,889.54  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

17 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 87,568.80               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/324

วงเงิน 87,568.80  บาท วงเงิน 87,568.80  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

18 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 12,951.50               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/325

วงเงิน 12,951.50   บาท วงเงิน 12,951.50   บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
                                                       หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,450.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/326

วงเงิน 3,450.00  บาท วงเงิน 3,450.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

20 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,800.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/327

วงเงิน 9,800.00  บาท วงเงิน 9,800.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

21 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,850.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/328

วงเงิน 9,800.00 บาท วงเงิน 9,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

22 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรักส์ จ ากัด บริษัท บางกอกดรักส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/329

วงเงิน 2,500.00  บาท วงเงิน 2,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

23 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,633.20               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/330

วงเงิน 28,633.20  บาท วงเงิน 28,633.20  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กย. 2565

24 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 104,063.81             วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/331

วงเงิน 104,063.81  บาท วงเงิน 104,063.81  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  กย. 2565

25 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ 5,760.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/332

วงเงิน 5,760.00  บาท วงเงิน 5,760.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กย. 2565

26 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,860.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท บางกอกดรักส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/329

วงเงิน 5,860.00  บาท วงเงิน 2,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กย. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
                                                       หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,350.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรีเมดฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/334

วงเงิน 7,350.00  บาท วงเงิน 7,350.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กย. 2565

28 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,850.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จ ากัด บริษัท แอตแลนติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/335

วงเงิน 5,850.00  บาท วงเงิน 5,850.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  กย. 2565

29 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,081.60                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท เอสทีฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/336

วงเงิน 3,081.60   บาท วงเงิน 3,081.60   บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กย. 2565

30 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 67,489.20               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท พรอสฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/337

วงเงิน 67,489.20  บาท วงเงิน 67,489.20  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กย. 2565

31 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ 3,500.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ส านักงานอาหารและยา ส านักงานอาหารและยา ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/338

วงเงิน 3,500.00  บาท วงเงิน 3,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  กย. 2565

32 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,490.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท  ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/339

วงเงิน 7,490.00   บาท วงเงิน 7,490.00   บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กย. 2565

33 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,460.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ภิญโญฟาร์มาซี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/340

วงเงิน 6,460.00  บาท วงเงิน 6,460.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กย. 2565

34 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,402.60                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอินเตอร์ จ ากัด บริษัท โอสถอินเตอร์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/341

วงเงิน 3,402.60  บาท วงเงิน 3,402.60  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  กย. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
                                                       หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

35 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ 1,990.20                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/342

วงเงิน 1,990.20   บาท วงเงิน 1,990.20   บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กย. 2565

36 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,770.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/343

วงเงิน 11,770.00 บาท วงเงิน 11,770.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  กย. 2565

37 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ 6,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนดรักส์ จ ากัด บริษัท คอนดรักส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/344

วงเงิน 6,000.00  บาท วงเงิน 6,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  กย. 2565

38 01/09/2565 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 9,625.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/345

วงเงิน 9,625.00   บาท วงเงิน 9,625.00   บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 กย. 2565

39 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,889.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท เกรตเตอร์ฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/346

วงเงิน 2,889.00 บาท วงเงิน 2,889.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  กย. 2565

40 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,400.00                วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ โรงงานเภสัชกรรมพอนด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/347

วงเงิน 2,400.00 บาท วงเงิน 2,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  กย. 2565

41 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ 898.80                   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/348

วงเงิน 898.80  บาท วงเงิน 898.80  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  กย. 2565

42 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอบคาร์ จ ากัด บริษัท แอบคาร์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/349

วงเงิน 6,000.00 บาท วงเงิน 6,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  กย. 2565

43 01/09/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,900.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/350

วงเงิน 6,900.00  บาท วงเงิน 6,900.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16  กย. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
                                                       หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

44 1/9/65 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 40,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/78

วงเงิน 40,000.00 บาท วงเงิน 40,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.2/9/65

45 1/9/65 ซ้ือวัสดุการเกษตร 21,239.50          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอกตรงเคมีภัณฑ์ บจ.เอกตรงเคมีภัณฑ์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/79

วงเงิน 21,239.50 บาท วงเงิน 21,239.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.2/9/65

46 5/9/65 ซ้ือวัสดุการเกษตร 12,150.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/80

วงเงิน 12,150.00 บาท วงเงิน 12,150.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.6/9/65

47 12/9/65 ซ้ือวัสดุการเกษตร 40,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.313/81

วงเงิน 40,800.00 บาท วงเงิน 40,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว13/9/65

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
                                                       หน่วยงานแพทย์แผนไทย(โรงผลิตยาสมุนไพร) โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

48 01/09/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,300.00                วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยา ณาเภสัชกรรม ร้านยา ณาเภสัชกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/83

วงเงิน 1300.00บาท วงเงิน 1300.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 05ก.ย.2565

49 01/09/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 30,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/84

วงเงิน 30,000.00 บาท วงเงิน 30,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 05 ก.ย.2565

50 01/09/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 83,175.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/85

วงเงิน 83,175.00 บาท วงเงิน 83,175.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 05ก.ย.2565

51 01/09/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26,132.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/86

วงเงิน 26,132.00 บาท วงเงิน 26,132.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 05 ก.ย.2565

52 01/09/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,540.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/87

วงเงิน 5,540.00  บาท วงเงิน 5,540.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 05 ก.ย2565

53 01/09/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,980.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) หจก.ดรัก เทสท์ต้ิง(ส านักงานใหญ่) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/88

วงเงิน 14,980.๐๐ บาท วงเงิน 14,980.๐๐ บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 05 ก.ย.2565

54 01/09/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23,740.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/89

วงเงิน 23,740.00 บาท วงเงิน 23,740.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 05ก.ย.2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
                                                       หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับท่ี วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1


