
                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

1  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 2,906.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียเมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เอเซยีเมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/1

วงเงิน 2,906.00 บาท วงเงิน 2,906.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

2  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 3,081.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (สํานักงานใหญ) บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (สํานักงานใหญ)ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/2

วงเงิน 3,081.60 บาท วงเงิน 3,081.60 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

3  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 6,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพิญานัน  ธนาดลเอ้ืออังกูล นางสาวสุพิญานัน  ธนาดลเอื้ออังกูล ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/3

วงเงิน 6,000.00 บาท วงเงิน 6,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

4  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 4,237.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (สํานักงานใหญ) บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (สํานักงานใหญ)ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/4

วงเงิน 4,237.20 บาท วงเงิน 4,237.20 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

5  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 15,194.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/5

วงเงิน 15,194.00 บาท วงเงนิ 15,194.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

6  11 ต.ค. 65 คาตรวจเช็คบํารุงรักษา 6,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน การชาง (1992)จํากัด บริษัท นําวิวัฒน การชาง (1992)จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/6

รายป งวดท่ี 2 (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ) และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

ครุภัณฑการแพทย วงเงิน 13,867.20 บาท วงเงนิ 13,867.20 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

ลําดับ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง

                                                                                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

7  11 ต.ค. 65 คาตรวจเช็คบํารุง 6,473.30        เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน การชาง (1992)จํากัด บริษัท นําวิวัฒน การชาง (1992)จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/7

รักษารายป (สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ) และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

วงเงิน 6,473.30 บาท วงเงิน 6,473.30 บาท

8  11 ต.ค. 65 คาตรวจเช็คบํารุง 10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเทค เซอรจิคอล จํากัด บริษัท อินโนเทค เซอรจิคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/8

รักษารายป วงเงิน 10,000.00 บาท วงเงนิ 10,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

ครุภัณฑการแพทย

9  11 ต.ค. 65 ซื้อครภุัณฑการแพทย 4,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/9

วงเงิน 4,600.00บาท วงเงิน 4,600.00บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

10  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 4,579.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (สํานักงานใหญ) บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (สํานักงานใหญ)ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/10

วงเงิน 4,579.60 บาท วงเงิน 4,579.60 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

11  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 5,910.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียเมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เอเซยีเมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/11

วงเงิน 5,910.00 บาท วงเงิน 5,910.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

12  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 4,200.00        เฉพาะเจาะจง ซพีีเอ็น เทรดดิ้ง ซีพีเอ็น เทรดดิ้ง ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/12

วงเงิน 4,200.00 บาท วงเงิน 4,200.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

                                                                                              หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซ้ือ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

13  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 19,325.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/13

วงเงิน 19,325 บาท วงเงิน 19,325 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

14  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 8,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/14

วงเงิน 8,100.00 บาท วงเงิน 8,100.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

15  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 5,850.00        เฉพาะเจาะจง ราน พีพีกรุป ราน พีพีกรุป ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/15

วงเงิน 5,850.00 บาท วงเงิน 5,850.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

16  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 1,900.00        เฉพาะเจาะจง ราน พีพีกรุป ราน พีพีกรุป ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/16

วงเงิน 1,900.00 บาท วงเงิน 1,900.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

17  11 ต.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 12,520.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด ถูกตองตามเง่ือนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/17

วงเงิน 12,520.00 บาท วงเงนิ 12,520.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการลงวันที่   12 ต.ค. 65

18 04/10/2565 ซื้อวัสดุบริโภค 3,126.00        เฉพาะเจาะจง รานคุณศริิวรรณ  เพียรโนนลาว รานคุณศริิวรรณ  เพียรโนนลาว ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.312/1

วงเงิน3,126.00  บาท วงเงิน3,126.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19 ต.ค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

                                                                                              หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซ้ือ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

19 04/10/2565 ซื้อวัสดุบริโภค 15,930.00       เฉพาะเจาะจง รานคุณวิลาวรรณ  ดานเวชนุเคราะห รานคุณวิลาวรรณ  ดานเวชนุเคราะห ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.312/2

วงเงิน 15,930.00บาท วงเงิน 15,930.00บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 27 ต.ค.2565

20 04/10/2565 ซื้อวัสดุบริโภค 4,432.75        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด(มหาชน) ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.312/3

วงเงิน4,432.75บาท วงเงิน4,432.75บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 26 ต.ค.2565

21 03/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 14,980.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสทติ้ง(สํานักงานใหญ) หจก.ดรัก เทสทติ้ง(สํานักงานใหญ) ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/1

การแพทย วงเงิน 14,980.00บาท วงเงิน 14,980.00บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 03 ตค.2565

22 03/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 194,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษัทล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด บริษัทล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/2

การแพทย วงเงิน 194,360.00 บาท วงเงนิ 194,360.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 03 ตค.2565

23 03/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 10,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทควอลิฟาย เมดโซลูชันส จํากัด บริษัทควอลิฟาย เมดโซลูชันส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/3

การแพทย วงเงิน10,250.00  บาท วงเงนิ10,250.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 03 ตค.2565

24 03/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 121,100.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/4

การแพทย วงเงิน 121,100.00 บาท วงเงนิ 121,100.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 03 ตค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

                                                                                              หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซ้ือ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

25 03/10/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 245,385.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/5

การแพทย วงเงิน 245,385.00 บาท วงเงนิ 245,385.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 03 ตค.2565

26 06/10/2565 จางเหมาตรวจวิเคราะห 4,640.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ พยาธ-ิแลป จํากัด บริษัท กรุงเทพ พยาธ-ิแลป จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/6

ทางหองปฏิบัตกิาร วงเงิน 4,640.00 บาท วงเงิน 4,640.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 06 ตค.2565

27 10/10/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม 3,850.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทซีทีเอ็ม โกลเบิล จํากัด บริษัทซีทีเอ็ม โกลเบิล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/1

วงเงิน 3,850.00 วงเงิน 3,850.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.10/10/2565

28 10/10/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม 13,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามเดนท จํากัด บริษัทสยามเดนท จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/2

วงเงิน 13,500.00 วงเงิน 13,500.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.10/10/2565

29 10/10/2565 LAB ฟนปลอม 3,103.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทพี ซี เด็นตัล แลป จํากัด บริษัทพี ซี เด็นตัล แลป จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/3

วงเงิน 3,103.00 วงเงิน 3,103.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.10/10/2565

30 10/10/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม 14,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช (1988)จํากัด บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช (1988)จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/4

วงเงิน 14,700.00 วงเงิน 14,700.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.10/10/2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

                                                                                              หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซ้ือ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

31 10/10/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม 9,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเซยีงไฮทันตภัณฑ จํากัด บริษัทเซยีงไฮทันตภัณฑ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/5

 วงเงนิ 9,500.00  วงเงนิ 9,500.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.10/10/2565

32 10/10/2565 LAB ฟนปลอม 9,420.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/6

วงเงิน 9,420.00 วงเงิน 9,420.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.10/10/2565

33 10/10/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม 1,680.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเด็นท-เมท จํากัด บริษัทเด็นท-เมท จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/7

วงเงิน 1,680.00 วงเงิน 1,680.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.10/10/2565

34 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 15,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟารมาซี จํากัด บริษัท ภิญโญฟารมาซี จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/1

วงเงิน 15,700.00 บาท วงเงนิ 15,700.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18  ตค.2565

35 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 123,380.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟารมา จํากัด บริษัท พรอสฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/2

วงเงิน 123,380.00 บาท วงเงนิ 123,380.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18  ตค.2565

36 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 19,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/3

วงเงิน 19,200.00  บาท วงเงนิ 19,200.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 ตค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565
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ลําดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซ้ือ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

37 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 27,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนรลัฮอสปตลั จํากัด บริษัท เยเนรัลฮอสปตัล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/4

วงเงิน 27,350.00 บาท วงเงนิ 27,350.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18  ตค.2565

38 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 51,649.54       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/5

วงเงิน 51,649.54  บาท วงเงนิ 51,649.54  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.  18   ตค.2565

39 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 25,368.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอกซฟารมาซูติคอล  จํากัด บริษัท อารเอกซฟารมาซูติคอล  จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/6

วงเงิน 25,368.00  บาท วงเงนิ 25,368.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 ตค.2565

40 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 2,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรักส จํากัด บริษัท บางกอกดรักส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/7

วงเงิน 2,500.00 บาท วงเงิน 2,500.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 ตค.2565

41 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 82,404.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท เบอรลนิฟารมาซูติคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/8

เฉพาะเจาะจง วงเงิน 82,404.00 บาท วงเงนิ 82,404.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18  ตค.2565

42 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 3,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จํากัด บริษัท แอตแลนติก จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/9

วงเงิน 3,750.00  บาท วงเงนิ 3,750.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19 ตค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565
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ลําดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซ้ือ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

43 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 44,405.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรตเตอรฟารมา จํากัด บริษัท เกรตเตอรฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/10

วงเงิน 44,405.00 บาท วงเงนิ 44,405.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19 ตค.2565

44 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 21,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท  ท.ีเอ็น.พี จํากัด บริษัท  ท.ีเอ็น.พี จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/11

วงเงิน 21,360.00 บาท วงเงนิ 21,360.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19 ตค.2565

45 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,170.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด ถูกตองตามเง่ือนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/12

วงเงิน 4,170.00 บาท วงเงิน 4,170.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.19  ตค.2565

46 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 8,506.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอินเตอร จํากัด บริษัท โอสถอินเตอร จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/13

วงเงิน 8,506.50 บาท วงเงิน 8,506.50 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19 ตค.2565

47 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 8,840.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาอินโนวา จํากัด บริษัท ฟารมาอินโนวา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/14

วงเงิน 8,840.00 บาท วงเงิน 8,840.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19 ตค.2565

48 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 62,080.60       วิธีกรณีพิเศษ องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/15

วงเงิน 62,080.60 บาท วงเงนิ 62,080.60 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19 ตค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565
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ลําดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซ้ือ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

49 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 18,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส จํากัด บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/16

วงเงิน 18,250.00 บาท วงเงนิ 18,250.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19 ตค.2565

50 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 5,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสทเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสทเฮลทแคร จํากัด ถูกตองตามเง่ือนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/17

วงเงิน 5,700.00  บาท วงเงนิ 5,700.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 ตค.2565

51 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพีดรักส จํากัด บริษัท ทีพีดรักส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/18

วงเงิน 4,200.00  บาท วงเงนิ 4,200.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21  ตค.2565

52 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 55,468.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิคฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิคฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/19

วงเงิน 55,468.80 บาท วงเงนิ 55,468.80 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 ตค.2565

53 01/10/2565 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม 15,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดดิ้ง จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/20

วงเงิน 15,250.00 บาท วงเงนิ 15,250.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21  ตค.2565

54 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 3,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีฟารมฟารมา จํากัด บริษัท ซีฟารมฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/21

วงเงิน 3,600.00 บาท วงเงิน 3,600.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 ตค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

                                                                                              หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซ้ือ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

55 01/10/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 9,838.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรลัโพลเีทรดดิ้ง จํากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด ถูกตองตามเง่ือนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/22

วงเงิน 9,838.60 บาท วงเงิน 9,838.60 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 ตค.2565

56 30/09/2565 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและ 43,120.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสาไหคาน้ํามัน หจก.เสาไหคาน้ํามัน ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/1

หลอลื่น วงเงิน 43,120.00 บาท วงเงนิ 43,120.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 30 กย. 2565

57 30/09/2565 ขอเชาระบบจัดเก็บและรับ 41,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.โอเรก็ซ เทรดดิ้ง จก. บ.โอเรก็ซ เทรดดิ้ง จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/2

สงขอมูลทางการแพทย วงเงิน 41,000.00 บาท วงเงนิ 41,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 30 กย. 2565

พรอมเครื่องรัลและแปลงฯ

58 30/09/2565

 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย 19,260.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ท.ีไอ.จี.แกส หจก.สระบุรี ท.ีไอ.จี.แกส ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/3

วงเงิน 19,260.00 บาท วงเงนิ 19,260.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 30 กย. 2565

59 30/09/2565 จางเหมาดูแลรักษาความ 20,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี กรุป จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี กรุป จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/4

ปลอดภัย วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงนิ 20,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 30 กย. 2565

60 30/09/2565 จางเหมากําจัดขยะ 43,120.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/5

ติดเช้ือและขยะอันตราย วงเงิน 43,120.00 บาท วงเงนิ 43,120.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 30 กย. 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

                                                                                              หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซ้ือ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

61 03/10/2565 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,762.00        เฉพาะเจาะจง น้ําดื่มสะบายดี น้ําดื่มสะบายดี ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/6

วงเงิน 1,762.00 บาท วงเงิน 1,762.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 3 ตค. 2565

62 03/10/2565 จางเหมาถายเอกสาร 2,221.50        เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนี สุทธิสุข นางสาวจันทนี สุทธิสุข ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/7

วงเงิน  2,221.50 บาท วงเงนิ  2,221.50 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 3 ตค. 2565

63 03/10/2565

จางเหมาบํารุงรักษา

ลิฟต 38,520.00       เฉพาะเจาะจง บ.ดีทรัสส เอเลเวเตอร จก. บ.ดีทรัสส เอเลเวเตอร จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/8

วงเงิน 38,520.00 บาท วงเงนิ 38,520.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 3 ตค. 2565

64 03/10/2565

จางเหมาปรบัปรุงปู

พื้นกระเบื้อง 46,900.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุทิศา  ลําพูพวง นางสาวสุทิศา  ลําพูพวง ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/9

วงเงิน 46,900.00 บาท วงเงนิ 46,900.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 5 ตค.2565

65 10/10/2565

ซื้อชุดตรวจคุณภาพ

น้ําบริโภคและน้ําเสีย 6,200.00        เฉพาะเจาะจง กองหองปฏิบัติการ กรมอนามัย กองหองปฏิบัติการ กรมอนามัย ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/10

วงเงิน 6,200.00 บาท วงเงิน 6,200.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 10 ตค.2565

66 10/10/2565 จางเหมาซอมแซม 4,515.40        เฉพาะเจาะจง สมศกัดิ์ การชาง สมศักดิ์ การชาง ถูกตองตามเง่ือนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/11

ยานพาหนะและขนสง วงเงิน 4,515.40 บาท วงเงิน 4,515.40 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 10 ตค. 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

                                                                                              หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซ้ือ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

67 18/10/2565

ซื้อวัสดุงานบานงาน

ครัว 3,477.50        เฉพาะเจาะจง บ.สัมพันธ อินเตอรเทรด จก. บ.สัมพันธ อินเตอรเทรด จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/12

วงเงิน 3,477.50 บาท วงเงิน 3,477.50 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 ตค. 2565

67 25/12/2565

จางเหมาซอมแซม

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 1,100.00        เฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/13

วงเงิน 1,100.00 บาท วงเงิน 1,100.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 25 ตค. 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2565

                                                                                              หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับที่ วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซ้ือ/จาง


