
วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 01/08/2565 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 49,063.10           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน หจก.เสาไห้ค้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/409

วงเงิน 49,063.10 บาท วงเงิน 49,063.10 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 สิงหาคม 2565

2 01/08/2565 จ้างเหมาก้าจัดขยะติดเช้ือ 14,552.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/410

วงเงิน 14,552.00 บาท วงเงิน 14,552.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 สิงหาคม 2565

3 01/08/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,800.80           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส หจก.สระบุรี ที.ไอ.จี.แก๊ส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/411

และการแพทย์ วงเงิน 20,800.80 บาท วงเงิน 20,800.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 สิงหาคม 2565

4 01/08/2565 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 2,474.50            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี  สุทธิสุข นางสาวจันทนี  สุทธิสุข ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/412

วงเงิน 2,474.50 บาท วงเงิน 2,474.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 สิงหาคม 2565

5 01/08/2565 จ้างเหมาดูแลรักษา 20,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/413

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

6 01/08/2565 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 สิงหาคม 2565

พร้อมเคร่ืองรับและแปลง

สัญญาณภาพเอกซเรย์

เป็นระบบดิจิตอล

8 01/08/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,232.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/414

วงเงิน 3,232.00 บาท วงเงิน 3,232.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 1 สิงหาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 04/08/2565 ซ้ือชุดตรวจคุณภาพน้้าบริโภค 6,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง กองห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย กองห้องปฏิบัติการ กรมอนามัย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/415

และน้้าเสีย วงเงิน 6,200.00 บาท วงเงิน 6,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 สิงหาคม 2565

10 09/08/2565 จ้างบริการรถเครน 25 ตัน 8,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายมณเทียร  พรหมศรี นายมณเทียร  พรหมศรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/416

วงเงิน 8,000.00 บาท วงเงิน 8,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 สิงหาคม 2565

11 09/08/2565 จ้างย้ายเต้นท์ผ้าใบ 3,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญมี  ควรชม นายบุญมี  ควรชม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/417

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 สิงหาคม 2565

12 09/08/2565 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 17,757.50          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/418

วงเงิน 17,757.50 บาท วงเงิน 17,757.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สิงหาคม 2565

13 09/08/2565 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 6,345.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. 14 ซีเมนต์ หจก. 14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/419

วงเงิน 6,345.00 บาท วงเงิน 6,345.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สิงหาคม 2565

14 09/08/2565 จ้างเหมาก้าจัดปลวก 22,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจแอนด์ดี คอนโทรล เซอร์วิส หจก.เจแอนด์ดี คอนโทรล เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/420

วงเงิน 22,000.00 บาท วงเงิน 22,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สิงหาคม 2565

15 09/08/2565 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 4,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น้่าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/421

วงเงิน 4,500.00 บาท วงเงิน 4,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 สิงหาคม 2565

16 09/08/2565 จ้างเหมาปรับพ้ืนท่ี 5,350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายเสฎฐวุฒิ  รางแดง นายเสฎฐวุฒิ  รางแดง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/422

วงเงิน 5,350.00 บาท วงเงิน 5,350.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สิงหาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 09/08/2565 จ้างเหมาปรับปรุงระบบ 52,430.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามพีทีเอส เซอร์วิส จก. บ.สยามพีทีเอส เซอร์วิส จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/423

บ้าบัดน้้าเสีย วงเงิน 52,430.00 บาท วงเงิน 52,430.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สิงหาคม 2565

18 09/08/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 11,200.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ๊ิกวัน บ๊ิกวัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/424

วงเงิน 11,200.00 บาท วงเงิน 11,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สิงหาคม 2565

19 09/08/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,920.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ๊ิกวัน บ๊ิกวัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/425

วงเงิน 1,920.00 บาท วงเงิน 1,920.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 สิงหาคม 2565

20 09/08/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,440.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ๊ิกวัน บ๊ิกวัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/426

วงเงิน 1,440.00 บาท วงเงิน 1,440.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 สิงหาคม 2565

21 09/08/2565 จ้างเหมาท้าส่ือการรณรงค์ 1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ๊ิกวัน บ๊ิกวัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/427

โครงการ วงเงิน 1,000.00 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 สิงหาคม 2565

22 09/08/2565 จ้างเหมาท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 3,740.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านอ๊อด ล้านอ๊อด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/428

วงเงิน 3,740.00 บาท วงเงิน 3,740.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 10 สิงหาคม 2565

23 09/08/2565 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 255,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วิรชา คอมพิวเมท จก. บ.วิรชา คอมพิวเมท จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/429

วงเงิน 255,000.00 บาท วงเงิน 255,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สิงหาคม 2565

24 09/08/2565 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,030.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/430

วงเงิน 2,030.00 บาท วงเงิน 2,030.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 สิงหาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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

25 11/08/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 4,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานานภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานานภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/431

วงเงิน 4,500.00 บาท วงเงิน 4,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 สิงหาคม 2565

26 11/08/2565 จ้างเหมาซ่อมแซม 6,900.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/432

เคร่ืองปรับอากาศ วงเงิน 6,900.00 บาท วงเงิน 6,900.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 สิงหาคม 2565

27 19/08/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 36,188.79          วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าสระบุรี จก. บ.โตโยต้าสระบุรี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/433

และขนส่ง วงเงิน 36,188.79 บาท วงเงิน 36,188.79 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 สิงหาคม 2565

28 19/08/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 19,249.30           วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การช่าง สมศักด์ิ การช่าง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/434

และขนส่ง วงเงิน 19,249.30 บาท วงเงิน 19,249.30 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 สิงหาคม 2565

29 19/08/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียน เคมีคอล จก. บ.สยามยูเน่ียน เคมีคอล จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/435

วงเงิน 5,400.00 บาท วงเงิน 5,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 สิงหาคม 2565

30 19/08/2565 จ้างเหมาท้าห้องกระจก 50,700.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/436

วงเงิน 50,700.00 บาท วงเงิน 50,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 19 สิงหาคม 2565

31 19/08/2565 จ้างรถประชาสัมพันธ์ 1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ธีรพล ไลท์แอนด์ซาวด์ ธีรพล ไลท์แอนด์ซาวด์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/437

วงเงิน  1,000.00 บาท วงเงิน  1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 สิงหาคม 2565

32 23/08/2565 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,300.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์ พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/438

วงเงิน 1,300.00 บาท วงเงิน 1,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 สิงหาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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 23/08/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 12,450.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เค.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เค.เค.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/439

วงเงิน 12,450.00 บาท วงเงิน 12,450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 สิงหาคม 2565

34 23/08/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 974.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จก. บ.ออฟฟิศเมท(ไทย) จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/440

วงเงิน 974.00 บาท วงเงิน 974.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 สิงหาคม 2565

35 23/08/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ัมน้้าและ 1,491.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตียล โซลูช่ัน จก.บ.มหาจักรทูลส์ อินดัสเตียล โซลูช่ัน จก.ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/441

เคร่ืองตัดหญ้า วงเงิน 1,491.00 บาท วงเงิน 1,491.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 สิงหาคม 2565

36 23/08/2565 จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ 3,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านอ๊อดซษวด์ ซิสเต็ม ล้านอ๊อดซษวด์ ซิสเต็ม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/442

และขนส่ง วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 26 สิงหาคม 2565

37 29/08/2565 จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อม 7,490.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.อิน-เอ้าท์ ออโต้เทค จก. บ.อิน-เอ้าท์ ออโต้เทค จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/443

แซมไม้ก้ันอัตโนมัติ วงเงิน 7,490.00 บาท วงเงิน 7,490.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 สิงหาคม 2565

38 29/08/2565 จ้างดูดส่ิงปฏิฏุล 13,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางเพชรลอง สิงหาศรี นางเพชรลอง สิงหาศรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/444

วงเงิน  13,600.00 บาท วงเงิน  13,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 สิงหาคม 2565

39 29/08/2565 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 12,800.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/445

และขนส่ง วงเงิน 12,800.00 บาท วงเงิน 12,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 สิงหาคม 2565

40 29/08/2565 จ้างติดต้ังเดินสายไฟฟ้า 1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายจิราธิวัฒน์ รุ่งธรรมพิสุทธ์ิ นายจิราธิวัฒน์ รุ่งธรรมพิสุทธ์ิ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/446

วงเงิน 1,500.00 บาท วงเงิน 1,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 สิงหาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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

41 29/08/2565 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์รัตน์  ฟุ้งสุนทร นางสาวสุรีย์รัตน์  ฟุ้งสุนทร ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/447

วงเงิน 4,800.00 บาท วงเงิน 4,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 สิงหาคม 2565

42 29/08/2565 จ้างเหมาพ่นหมอกควัน 1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิชาญ  แช่ตัง นายวิชาญ  แช่ตัง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/448

วงเงิน 1,500.00 บาท วงเงิน 1,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 สิงหาคม 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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

43 1/8/65 ซ้ือวัสดุการเกษตร 200,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย บจ.เจริญสุข ฟาร์มา ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/73

วงเงิน 200,000.00 บาท วงเงิน 200,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.2/8/65

44 8/8/65 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,120.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไฮโปร มาร์คก้ิง บจ.ไฮโปร มาร์คก้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/74

วงเงิน 17,120.00 บาท วงเงิน 17,120.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.9/8/65

45 8/8/65 ซ้ือวัสดุการเกษตร 5,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ธงทองโอสถ บจ.ธงทองโอสถ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/75

วงเงิน 5,800.00 บาท วงเงิน 5,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.9/8/65

46 8/8/65 ซ้ือวัสดุเภสัชกรรม 9,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพศิกิจ ร้านพศิกิจ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/76

วงเงิน 9,600.00 บาท วงเงิน 9,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว9/8/65

47 15/8/65 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ธงทองโอสถ บจ.ธงทองโอสถ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.313/77

วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว.16/8/65

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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

48 01/08/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 35,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ ากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูซันส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/76

วงเงิน 35,000.00บาท วงเงิน 35,000.00บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 08 ส.ค.2565

49 01/08/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,100.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากัด บริษัท ไบโอเซน จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/77

วงเงิน 76,000.00 บาท วงเงิน 76,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 08 ส.ค.2565

50 01/08/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 89,832.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แลบมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/78

วงเงิน 89,832.00 บาท วงเงิน 89,832.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 08 ส.ค.2565

51 01/08/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 39,355.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด บริษัทล็อคอินส์ เมดดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/79

วงเงิน 39,355.00 บาท วงเงิน 39,355.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 08 ส.ค.2565

52 01/08/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7,400.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/80

วงเงิน 7,400.00  บาท วงเงิน 7,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 08 ส.ค.2565

53 01/08/2565 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทาง 1,800.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ ากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/81

ห้องปฏิบัติการ วงเงิน 1,800.00 บาท วงเงิน 1,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 08 ส.ค.2565

54 18/08/2565 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 23,740.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/82

วงเงิน 23,740.00 บาท วงเงิน 23,740.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 ส.ค.2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

                                                       หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

55 01/08/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 13,150.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ร้านคุณวิลาวรรณ  ด่านเวชนุเคราะห์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/51

วงเงิน 13,150.00 บาท วงเงิน 13,150.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 ส.ค.2565

56 01/08/2565 ซ้ือวัสดุบริโภค 681.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ร้านคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.311/52

วงเงิน 681.00 บาท วงเงิน 681.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 5 ส.ค.2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 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

57 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 165,979.46             วิธีกรณีพิเศษ องค์การเภสัขกรรม องค์การเภสัขกรรม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/294

วงเงิน 165,979.46 บาท วงเงิน 165,979.46 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2565

58 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 43,195.90               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/295

วงเงิน 43,195.90 บาท วงเงิน 43,195.90 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สค. 2565

59 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์  จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์  จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/296

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สค. 2565

60 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 17,690.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/297

วงเงิน 17,690.00 บาท วงเงิน 17,690.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สค. 2565

61 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 75,650.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/298

วงเงิน 75,650.00  บาท วงเงิน 75,650.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สค. 2565

62 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,392.80                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/299

วงเงิน 5,392.80  บาท วงเงิน 5,392.80  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สค. 2565

63 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,885.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็นพี  จ ากัด บริษัท ทีเอ็นพี  จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/300

วงเงิน 6,885.00  บาท วงเงิน 6,885.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 11 สค. 2565

64 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,500.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรักส์ จ ากัด บริษัท บางกอกดรักส์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/301

วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

                                                       หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

65 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 109,011.60             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/302

วงเงิน 109,011.60  บาท วงเงิน 109,011.60  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค. 2565

66 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,737.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/303

วงเงิน 6,737.00 บาท วงเงิน 6,737.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค. 2565

67 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,957.04               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/304

วงเงิน 24,957.04  บาท วงเงิน 24,957.04  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค. 2565

68 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,350.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสท์เฮลท์แคร์ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/305

วงเงิน 9,350.00  บาท วงเงิน 9,350.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค. 2565

69 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,375.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าอินโนว่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/306

วงเงิน 2,375.00 บาท วงเงิน 2,375.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค. 2565

70 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,500.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/307

วงเงิน 4,500.00  บาท วงเงิน 4,500.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 สค. 2565

71 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,163.20                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท เอสทีฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/308

วงเงิน 6,163.20 บาท วงเงิน 6,163.20 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2565

72 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 3,400.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ ากัด บริษัท เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/309

วงเงิน 3,400.00  บาท วงเงิน 3,400.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

                                                       หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

73 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 5,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/310

วงเงิน 5,000.00 บาท วงเงิน 5,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2565

74 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,760.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลบีเอสลาบอราตอร่ี จ ากัด บริษัท แอลบีเอสลาบอราตอร่ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/311

วงเงิน 2,760.00  บาท วงเงิน 2,760.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2565

75 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 34,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ทีแมนฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/312

วงเงิน 34,000.00 บาท วงเงิน 34,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2565

76 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 24,600.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ ากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปิตัล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/313

วงเงิน 24,600.00  บาท วงเงิน 24,600.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2565

77 01/08/2565 ซ้ือวัสดุเภสัขกรรม 6,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/314

วงเงิน 6,000.00   บาท วงเงิน 6,000.00   บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2565

78 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 18,297.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิคฟาร์ม่า จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/315

วงเงิน 18,297.00  บาท วงเงิน 18,297.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2565

79 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลบีเอสลาบอราตอร่ี จ ากัด บริษัท แอลบีเอสลาบอราตอร่ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/316

วงเงิน 2,000.00  บาท วงเงิน 2,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2565

80 01/08/2565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 10,000.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด บริษัท พาร์ตาแลบ จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.303/317

วงเงิน 10,000.00  บาท วงเงิน 10,000.00  บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 สค. 2565

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

                                                       หน่วยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1แบบ สขร.1



วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

81  2 ส.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 11,700.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด บริษัท เค.เค.ภัณฑ์ มาร์เก๊ตต้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/155

วงเงิน 11,700.00 บาท วงเงิน 11,700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  4 ส.ค.65

82  2 ส.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 8,800.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยพียวดีไวซื จ ากัด บริษัท ไทยพียวดีไวซื จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/156

วงเงิน 8,800.00 บาท วงเงิน 8,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  4 ส.ค.65

83  2 ส.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 16,906.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/157

วงเงิน 16,906.00 บาท วงเงิน 16,906.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  4 ส.ค.65

84  2 ส.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6,500.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด บริษัท แอม เบส พลัส จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/158

วงเงิน 6,500.00 บาท วงเงิน 6,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  4 ส.ค.65

85  2 ส.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,600.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/159

วงเงิน 4,600.00 บาท วงเงิน 4,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  4 ส.ค.65

86  2 ส.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/160

วงเงิน 2,000.00 บาท วงเงิน 2,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  4 ส.ค.65

87  2 ส.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 4,922.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/161

วงเงิน 4,922.00 บาท วงเงิน 4,922.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  4 ส.ค.65

88  9 ส.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา 9,606.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท ไซเอน. เมด จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/141

วงเงิน 7,500.00 บาท วงเงิน 7,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  4 ส.ค.65

89  2 ส.ค. 65 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต่ าสุด สบ 0032.305/142

วงเงิน 9,606.00 บาท วงเงิน 9,606.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลงวันท่ี  11 ส.ค.65

                                                       สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565

                                                       หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ วันท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง

แบบ สขร.1


