
                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

1  6 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 6,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/34

วงเงิน 6,200.00 บาท วงเงิน 6,200.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวนัท่ี   7 ธ.ค. 65

2  6 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 660.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/35

วงเงิน 660.00 บาท วงเงิน 660.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   7 ธ.ค. 65

3  6 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 5,750.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด บริษัท ไบโอคอททอน จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/36

วงเงิน 5,750.00 บาท วงเงิน 5,750.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวนัท่ี   7 ธ.ค. 65

4  6 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 14,920.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/37

วงเงิน 14,920.00 บาท วงเงิน 14,920.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   7 ธ.ค. 65

5  6 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 14,980.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/38

วงเงิน 14,980.00 บาท วงเงิน 14,980.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   7 ธ.ค. 65

6  6 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 2,118.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/39

วงเงิน 2,118.60 บาท วงเงิน 2,118.60 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวนัท่ี   7 ธ.ค. 65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             



                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

7  6 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุการแพทย 17,360.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/40

วงเงิน 17,360.00 บาท วงเงิน 17,360.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   7 ธ.ค. 65

8  6 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 11,128.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา บริษัท ซิลลิค ฟารมา ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/41

วงเงิน 11,128.00 บาท วงเงิน 11,128.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   7 ธ.ค. 65

9  6 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 17,416.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/42

(สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ) และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   7 ธ.ค. 65

วงเงิน 17,416.80 บาท วงเงิน 17,416.80 บาท

10  7 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 8,385.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/10

(สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ) และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   8 ธ.ค. 65

วงเงิน 4,579.60 บาท วงเงิน 4,579.60 บาท

11  7 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 8,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/44

วงเงิน 8,800.00 บาท วงเงิน 8,800.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวนัท่ี   8 ธ.ค. 65

12  7 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 12,470.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/45

วงเงิน 12,470.00 บาท วงเงิน 12,470.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   8 ธ.ค. 65

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565



                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

13  7 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 2,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/46

วงเงิน 2,700.00 บาท วงเงิน 2,700.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวนัท่ี   8 ธ.ค. 65

14  7 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 6,300.00      เฉพาะเจาะจง ซีพีเอ็น เทรดดิ้ง ซีพีเอ็น เทรดดิ้ง ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/47

วงเงิน 6,300.00 บาท วงเงิน 6,300.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวนัท่ี   8 ธ.ค. 65

15  7 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 14,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ มารเกตติ้ง จํากัด บริษัท เค.เค.ภัณฑ มารเกตติ้ง จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/48

วงเงิน 14,000 บาท วงเงิน 14,000 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   8 ธ.ค. 65

16  8 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุการแพทย 12,580.00     เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซพัพอรต หางหุนสวนจํากัด วีอาร ซัพพอรต ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/49

วงเงิน 12,580.00 บาท วงเงิน 12,580.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   9 ธ.ค. 65

17  8 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 1,605.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/50

วงเงิน 1,605.00 บาท วงเงิน 1,605.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวนัท่ี   9 ธ.ค. 65

18  15 ธ.ค. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 1,900.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล ควอลิตี้ ซัพพลาย จํากัด บริษัท ออล ควอลิตี้ ซพัพลาย จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/51

วงเงิน 1,900.00 บาท วงเงิน 1,900.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวนัท่ี   16 ธ.ค. 65

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565



                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

19  8 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุการเกษตร 27,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จํากัด (สํานักงานใหญบริษัท ธงทองโอสถ จํากัด (สํานักงานใหญถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/6

วงเงิน 27,500.00 บาท วงเงิน 27,500.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   9 ธ.ค. 65

20  15 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุการเกษตร 10,000.00     เฉพาะเจาะจง ราน พศิกิจ ราน พศิกิจ ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/7

วงเงิน 10,000.00 บาท วงเงิน 10,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   16 ธ.ค. 65

22  7 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 168,015.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไบโอเซน  จํากัด บริษัทไบโอเซน  จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/17

การแพทย วงเงิน 168,015.00 บาท วงเงิน 168,015.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 9 ธ.ค.2565

23  7 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 23,740.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/18

การแพทย วงเงิน 23,740.00 บาท วงเงิน 23,740.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 9 ธ.ค.2565

24  7 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 284,192.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด บริษัท ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/19

การแพทย  วงเงิน 284,192.00 บาท  วงเงงิน 284,192.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 9 ธ.ค.2565

25  7 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 6,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บริษัทแล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/20

การแพทย วงเงิน 6,300.00 บาท วงเงิน 6,300.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 9 ธ.ค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

26  7 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 93,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทไทยไดแอ็ก นอสติก จํากัด บริษัทไทยไดแอ็ก นอสติก จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/21

การแพทย วงเงิน 93,200.00  บาท วงเงิน 93,200.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.9 ธ.ค.2565

27  7 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 44,940.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดรัก เทสทติ้ง(สํานักงานใหญ) หจก.ดรัก เทสทติ้ง(สํานักงานใหญ) ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/22

การแพทย วงเงิน  44,940.00     บาท วงเงิน  44,940.00     บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.9 ธ.ค.2565

28  7 ธ.ค. 65 จางเหมาตรวจวิเคราะห 9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพอารไอเอ แล็บ จํากัด บริษัท กรุงเทพอารไอเอ แล็บ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/23

ทางหองปฏิบัติการ วงเงิน 9,000.00 บาท วงเงิน 9,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.9 ธ.ค.2565

29  2 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุทันตกรรม 2,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทซีทีเอ็ม โกลเบิลจํากัด บริษัทซีทีเอ็ม โกลเบิลจํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/15

วงเงิน 2,200.00 วงเงิน 2,200.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.02/12/2565

30  2 ธ.ค. 65 LAB ฟนปลอม 2,140.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทพี ซี เด็นตัล แลป จํากัด บริษัทพี ซี เด็นตัล แลป จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/16

วงเงิน 2,140.00 วงเงิน 2,140.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.02/12/2565

31  2 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุทันตกรรม 5,175.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทชูมิตร 1967 จํากัด บริษัทชูมิตร 1967 จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/17

วงเงิน 5,175.00 วงเงิน 5,175.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.02/12/2565

                แบบ สขร. 1

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565



วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

32  2 ธ.ค. 65 LAB ฟนปลอม 17,330.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัทเอ็กซา ซีแลม จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/18

วงเงิน 17,330.00 วงเงิน 17,330.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.02/12/2565

33  2 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุทันตกรรม 14,310.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเซยีงไฮทันตภัณฑ จํากัด บริษัทเซยีงไฮทันตภัณฑ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/19

วงเงิน 14,310.00 วงเงิน 14,310.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.02/12/2565

34  2 ธ.ค. 65 ซื้อวัสดุทันตกรรม 18,640.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช (1988)จํากัด บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช (1988)จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/20

วงเงิน 18,640.00 วงเงิน 18,640.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.02/12/2565

35  2 ธ.ค. 65 LAB ฟนปลอม 66,975.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทสายน้ําทิพยเด็นตอลแลบอราตอรี่ บริษัทสายนํ้าทิพยเด็นตอลแลบอราตอรี่ ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/21

วงเงิน 66,975.00 วงเงิน 66,975.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.02/12/2565

36 01/12/2565 ขอเชาระบบจัดเก็บและ 41,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จก. บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/48

รับสงขอมูลทางการแพทย วงเงิน 41,000.00 บาท วงเงิน 41,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 1 ธค. 2565

พรอมเครื่องรัลและแปลงฯ

37 01/12/2565 จางเหมาดูแลรักษา 20,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี กรุป จกบ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี กรุป จก ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/50

ความปลอดภัย วงเงิน 20,000.00 บาท วงเงิน 20,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 1 ธค. 2565

38 01/12/2565 จางเหมาซอมแซม 723.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มหาจักรทูลส อินดัสเตรียล โซลูช่ัน จกบ.มหาจักรทูลส อินดัสเตรียล โซลูช่ัน จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/54

เครื่องตัดแตงพุม วงเงิน 723.00 บาท วงเงิน 723.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 1 ธค. 2565

                แบบ สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

39 01/12/2565 ซื้อวัสดุไฟฟา 5,420.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บานเครื่องครวั บานเครื่องครัว ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/55

วงเงิน 1,290.00 บาท วงเงิน 1,290.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 1 ธค. 2565

40 01/12/2565 ซื้อวัสดุกอสราง 10,247.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มหาจักรทูลส อินดัสเตรียล โซลูช่ัน จกบ.มหาจักรทูลส อินดัสเตรียล โซลูช่ัน จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/56

วงเงิน 7,000.00 บาท วงเงิน 7,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 1 ธค. 2565

41 02/12/2565 ซื้อวัสดุไฟฟา 13,895.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสโบ โฮมเวิลด จก. บ.เอสโบ โฮมเวิลด จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/57

วงเงิน 13,895.00 บาท วงเงิน 13,895.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 6 ธค. 2565

42 02/12/2565 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,560.00      วิธีเฉพาะเจาะจง สระบุรีภัณฑ สระบุรีภัณฑ ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/58

วงเงิน 4,560.00 บาท วงเงิน 4,560.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 6 ธค. 2565

43 02/12/2565 ซื้อวัสดุสํานักงาน 35,310.00     วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพเจริญยิ่ง โรงพิมพเจริญยิ่ง ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/59

วงเงิน 35,310 บาท วงเงิน 35,310 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 6 ธค. 2565

44 02/12/2565 ซื้อวัสดุสํานักงาน 6,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง รานพศิกิจ รานพศิกิจ ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/60

วงเงิน 6,500.00 บาท วงเงิน 6,500.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 2 ธค. 2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

45 02/12/2565 ซื้อวัสดุสํานักงาน 11,979.93     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟศเมท(ไทย)จก. บ.ออฟฟศเมท(ไทย)จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/61

วงเงิน 11,979.93 บาท วงเงิน 11,979.93 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 2 ธค. 2565

46 06/12/2565 ซื้อวัสดุงานบาน 540.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีอารซี ไทวัสดุ จก.(สาขาสระบุร)ี บ.ซีอารซี ไทวัสดุ จก.(สาขาสระบุร)ี ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/62

งานครัว วงเงิน 540.00 บาท วงเงิน 540.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 6 ธค. 2565

47 08/12/2565 จางเหมาซอมแซม 7,169.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/63

ยานพาหนะและขนสง วงเงิน 7,169.00 บาท วงเงิน 7,169.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 8 ธค. 2565

48 08/12/2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 11,600.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ยางทอง ยางทอง ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/64

และขนสง วงเงิน 11,600.00 บาท วงเงิน 11,600.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 9 ธค. 2565

49 08/12/2565 จางเหมาทําปาย 980.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ลานออด ลานออด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/65

ประชาสัมพันธ วงเงิน 980.00 บาท วงเงิน 980.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 12 ธค. 2565

50 08/12/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 18,620.00     วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร แฟร คอมพิวเตอร แฟร ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/66

วงเงิน 18,620.00 บาท วงเงิน 18,620.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 9 ธค. 2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง

ลําดับท่ี วันที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



51 02/12/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร แฟร คอมพิวเตอร แฟร ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/67

วงเงิน 6,200 บาท วงเงิน 6,200 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 13 ธค. 2565

52 08/12/2565 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6,564.06      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟศเมท(ไทย)จก. บ.ออฟฟศเมท(ไทย)จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/68

วงเงิน 6,564.06 บาท วงเงิน 6,564.06 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 13 ธค. 2565

53 09/12/2565 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 18,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร เซอรวสิ ไสว แอร เซอรวสิ ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/69

วงเงิน 18,200.00 บาท วงเงิน 18,200.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19 ธค. 2565

54 12/12/2565 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 4,360.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แตน่ําไถ เฟอรนิเจอร 2001 จก. บ.แตน่ําไถ เฟอรนิเจอร 2001 จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/70

วงเงิน 4,360.00 บาท วงเงิน 4,360.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 13 ธค. 2565

55 13/12/2565 ซื้อวัสดุกอสราง 2,614.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มหาจักรทูลส อินดัสเตรียล โซลูช่ัน จกบ.มหาจักรทูลส อินดัสเตรียล โซลูช่ัน จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/71

วงเงิน 2,614.00 บาท วงเงิน 2,614.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 13 ธค. 2565

56 08/12/2565 จางเหมาซอมแซม 1,238.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มหาจักรทูลส อินดัสเตรียล โซลูช่ัน จกบ.มหาจักรทูลส อินดัสเตรียล โซลูช่ัน จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/72

เครื่องตัดหญา วงเงิน 1,238.00 บาท วงเงิน 1,238.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 13 ธค. 2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

57 16/12/2565 ซื้อวัสดุงานบาน 6,168.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จก. บ.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/73

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             



งานครัว วงเงิน 6,168.00 บาท วงเงิน 6,168.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 16 ธค. 2565

58 16/12/2565 ซื้อวัสดุงานบาน 32,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/74

งานครัว วงเงิน 32,500.00 บาท วงเงิน 32,500.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 16 ธค. 2565

59 16/12/2565 ซื้อวัสดุงานบาน 9,008.33      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.รัตนโชติกิจ จก. บ.รัตนโชติกิจ จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/75

งานครัว วงเงิน 9,008.33 บาท วงเงิน 9,008.33 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 16 ธค. 2565

60 16/12/2565 ซื้อวัสดุงานบาน 9,127.10      วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สัมพันธอินเตอรเทรด จก. บ.สัมพันธอินเตอรเทรด จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/76

งานครัว วงเงิน 9,127.10 บาท วงเงิน 9,127.10 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 20 ธค. 2565

61 16/12/2565 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,770.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ พิมพดีด นานาภัณฑ พิมพดีด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/77

วงเงิน 8,770.00 บาท วงเงิน 8,770.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 16 ธค. 2565

62 16/12/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 13,770.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เค.คอมพิวเตอร บ.เค.เค.คอมพิวเตอร ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/78

วงเงิน 13,770.00 บาท วงเงิน 13,770.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 16 ธค. 2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

63 16/12/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 19,250.00     วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร แฟร คอมพิวเตอร แฟร ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/79

วงเงิน 19,250.00 บาท วงเงิน 19,250.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 20 ธค. 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565



64 20/12/2565 ซื้อครุภัณฑงานบาน 16,585.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ยนตรกิจ แมชีนเนอร(1991) จก. บ.ยนตรกิจ แมชีนเนอร(1991) จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/80

งานครัว วงเงิน 16,585.00 บาท วงเงิน 16,585.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 ธค. 2565

65 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 50,521.50     วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/50

วงเงิน 50,621.50  บาท วงเงิน 50,621.50  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 ธค.2565

66 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 2,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรักส จํากัด บริษัท บางกอกดรักส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/51

วงเงิน 2,500.00  บาท วงเงิน 2,500.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 14 ธค.2565

67 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 20,795.45     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/52

วงเงิน 20,795.45  บาท วงเงิน 20,795.45  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 14 ธค.2565

68 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 10,807.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม จํากัด บริษัท ดีทแฮลม จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/53

วงเงิน 10,807.00  บาท วงเงิน 10,807.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 14 ธค.2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

69 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส จํากัด บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/54

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



วงเงิน 4,500.00  บาท วงเงิน 4,500.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 14 ธค.2565

70 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 6,050.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟารมา จํากัด บริษัท เอเช่ียนฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/55

วงเงิน 6,050.00  บาท วงเงิน 6,050.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 14 ธค.2565

71 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 129,662.60   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิตฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิตฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/56

วงเงิน 129,662.60  บาท วงเงิน 129,662.60  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 14 ธค.2565

72 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 131,940.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟารมา จํากัด บริษัท พรอสฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/57

วงเงิน 131,940.00  บาท วงเงิน 131,940.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

73 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/58

วงเงิน 4,400.00  บาท วงเงิน 4,400.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

74 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 6,646.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมดฟารมา จํากัด บริษัท พรีเมดฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/59

วงเงิน 6,646.00  บาท วงเงิน 6,646.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

75 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส จํากัด บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/54

วงเงิน 4,500.00  บาท วงเงิน 4,500.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 14 ธค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



76 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 6,050.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียนฟารมา จํากัด บริษัท เอเช่ียนฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/55

วงเงิน 6,050.00  บาท วงเงิน 6,050.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 14 ธค.2565

77 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 129,662.60   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิตฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิตฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/56

วงเงิน 129,662.60  บาท วงเงิน 129,662.60  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 14 ธค.2565

78 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 131,940.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟารมา จํากัด บริษัท พรอสฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/57

วงเงิน 131,940.00  บาท วงเงิน 131,940.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

79 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/58

วงเงิน 4,400.00  บาท วงเงิน 4,400.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

80 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 6,646.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมดฟารมา จํากัด บริษัท พรีเมดฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/59

วงเงิน 6,646.00  บาท วงเงิน 6,646.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

81 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 69,654.72     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม  จํากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม  จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/60

วงเงิน 69,654.72  บาท วงเงิน 69,654.72  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



82 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/61

วงเงิน 4,500.00  บาท วงเงิน 4,500.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

83 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 54,860.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จํากัด บริษัท แอตแลนติก จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/62

วงเงิน 54,860.00  บาท วงเงิน 54,860.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

84 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 3,531.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท อารเอ็กซฟารมาซูติคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/63

วงเงิน 3,531.00  บาท วงเงิน 3,531.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

85 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 16,150.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัล จํากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/64

วงเงิน 16,150.00  บาท วงเงิน 16,150.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

86 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 2,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟารมาซี จํากัด บริษัท ภิญโญฟารมาซี จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/65

วงเงิน 2,400.00  บาท วงเงิน 2,400.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

87 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 69,654.72     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม  จํากัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม  จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/60

วงเงิน 69,654.72  บาท วงเงิน 69,654.72  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



88 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด บริษัท โปลิฟารม จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/61

วงเงิน 4,500.00  บาท วงเงิน 4,500.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

89 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 54,860.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติก จํากัด บริษัท แอตแลนติก จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/62

วงเงิน 54,860.00  บาท วงเงิน 54,860.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

90 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 3,531.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท อารเอ็กซฟารมาซูติคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/63

วงเงิน 3,531.00  บาท วงเงิน 3,531.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

91 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 16,150.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัล จํากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/64

วงเงิน 16,150.00  บาท วงเงิน 16,150.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

92 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 2,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิญโญฟารมาซี จํากัด บริษัท ภิญโญฟารมาซี จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/65

วงเงิน 2,400.00  บาท วงเงิน 2,400.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

93 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,090.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาอินโนวา จํากัด บริษัท ฟารมาอินโนวา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/66

วงเงิน 4,090.00  บาท วงเงิน 4,090.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

94 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 48,590.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/67

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



วงเงิน 48,590.00  บาท วงเงิน 48,590.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

95 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 24,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/68

วงเงิน 24,500.00 บาท วงเงิน 24,500.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

96 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,170.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด บริษัท เมดไลน จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/69

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

97 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 26,698.60     วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/70

วงเงิน 26,698.60  บาท วงเงิน 26,698.60  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

98 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 6,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด บริษัท มาสุ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/71

วงเงิน 6,900.00  บาท วงเงิน 6,900.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

99 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 1,134.20      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอลเอช จํากัด บริษัท บีแอลเอช จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/72

วงเงิน 1,134.20  บาท วงเงิน 1,134.20  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

100 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 5,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟารมา จํากัด บริษัท ทีแมนฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/73

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



วงเงิน 5,250.00  บาท วงเงิน 5,250.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

101 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,879.20      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม จํากัด บริษัท ดีทแฮลม จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/74

วงเงิน 4,879.20  บาท วงเงิน 4,879.20  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

102 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 2,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรักส จํากัด บริษัท บางกอกดรักส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/75

วงเงิน 2,500.00  บาท วงเงิน 2,500.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

103 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 9,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสทเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสทเฮลทแคร จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/76

วงเงิน 9,100.00  บาท วงเงิน 9,100.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

104 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 3,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด บริษัท ยูเมดา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/77

วงเงิน 3,000.00  บาท วงเงิน 3,000.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

105 01/12/2565 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม 9,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/78

วงเงิน 9,250.00  บาท วงเงิน 9,250.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

106 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 7,750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส จํากัด บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/79

วงเงิน 7,750.00  บาท วงเงิน 7,750.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



107 01/12/2565 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม 2,650.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาสิน จํากัด บริษัท ภาสิน จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/80

วงเงิน 2,650.00  บาท วงเงิน 2,650.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

108 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 5,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟารมา จํากัด บริษัท ทีแมนฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/73

วงเงิน 5,250.00  บาท วงเงิน 5,250.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

109 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,879.20      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม จํากัด บริษัท ดีทแฮลม จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/74

วงเงิน 4,879.20  บาท วงเงิน 4,879.20  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

110 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 2,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรักส จํากัด บริษัท บางกอกดรักส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/75

วงเงิน 2,500.00  บาท วงเงิน 2,500.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

                แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

111 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 9,100.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสทเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสทเฮลทแคร จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/76

วงเงิน 9,100.00  บาท วงเงิน 9,100.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

112 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 3,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด บริษัท ยูเมดา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/77

วงเงิน 3,000.00  บาท วงเงิน 3,000.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2565

                                                                                                                                                            หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                                                                                                             

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



113 01/12/2565 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม 9,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กอบทองโพลีเทรดดิ้ง จํากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/78

วงเงิน 9,250.00  บาท วงเงิน 9,250.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

114 01/12/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 7,750.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส จํากัด บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/79

วงเงิน 7,750.00  บาท วงเงิน 7,750.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565

115 01/12/2565 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม 2,650.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาสิน จํากัด บริษัท ภาสิน จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/80

วงเงิน 2,650.00  บาท วงเงิน 2,650.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19  ธค.2565


