
                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

1  3 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 14,650.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เค.ภัณฑ มารเกตต้ิง จํากัด บริษัท เค.เค.ภัณฑ มารเกตต้ิง จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/19

วงเงิน 14,650.00 บาท วงเงิน 14,650.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   4 พ.ย. 65

2  3 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 3,050.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด บริษัท ไซเอนซ เมด จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/20

วงเงิน 3,050.00 บาท วงเงิน 3,050.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   4 พ.ย. 65

3  3 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 4,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/21

วงเงิน 4,400.00 บาท วงเงิน 4,400.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   4 พ.ย. 65

4  3 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 7,400.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอบ จํากัด บริษัท โกรธ ซัพพลาย เมดิคอบ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/22

วงเงิน 7,400.00 บาท วงเงิน 7,400.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   4 พ.ย. 65

5  3 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 15,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอม เบส พลัส จํากัด บริษัท แอม เบส พลัส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/23

วงเงิน 15,750.00 บาท วงเงิน 15,750.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   4 พ.ย. 65

6  3 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 13,867.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/24

วงเงิน 13,867.20 บาท วงเงิน 13,867.20 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   4 พ.ย. 65

7  3 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 4,280.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/25

วงเงิน 4,280.00 บาท วงเงิน 4,280.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   4 พ.ย. 65

8  3 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 16,724.10        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/26

วงเงิน 16,724.10 บาท วงเงิน 16,724.10 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   4 พ.ย. 65

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

9  3 พ.ย. 65 ซื้อครุภัณฑการแพทย 18,600.00        เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วี อาร ซัพพอรต หางหุนสวนจํากัด วี อาร ซัพพอรต ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/27

วงเงิน 18,600.00บาท วงเงิน 18,600.00บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   4 พ.ย. 65

10  3 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 6,759.60          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด (สํานักงานใหญบริษัท โอเร็กซ เทรดด้ิง จํากัด (สํานักงานใหญถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/28

วงเงิน 6,759.60 บาท วงเงิน 6,759.60 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   4 พ.ย. 65

11  8 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 10,612.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/29

วงเงิน 10,612.00 บาท วงเงิน 10,612.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   9 พ.ย. 65

12  10 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 11,325.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) บริษัท ไทยกอส จํากัด (สํานักงานใหญ) ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/30

วงเงิน 11,325.00 บาท วงเงิน 11,325.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   11 พ.ย. 65

13  10 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 23,112.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/31

วงเงิน 23,112.00 บาท วงเงิน 23,112.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   11 พ.ย. 65

14  10 พ.ย. 65 ซื้อวัสดุการแพทย 7,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นําวิวัฒน เมดิคอล คอรปอเรช่ัน จํากัด บริษัท นําวิวัฒน เมดิคอล คอรปอเรช่ัน จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/32

วงเงิน 7,250.00 บาท วงเงิน 7,250.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   11 พ.ย. 65

15  16 พ.ย. 65 ซื้อเวชภัณฑมิใชยา 12,000.00        เฉพาะเจาะจง ราน พีพี กรุป ราน พีพี กรุป ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.305/33

วงเงิน 12,000.00 บาท วงเงิน 12,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลงวันที่   17 พ.ย. 65

16 03/11/2565 ซื้อวัสดุบริโภค 14,770.00        วิธีเฉพาะเจาะจงรานคุณวิลาวรรณ  ดานเวชนุเคราะห รานคุณวิลาวรรณ  ดานเวชนุเคราะห ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.312/4

วงเงิน14,770.00  บาท วงเงิน14,770.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 25 พ.ย.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

17 03/11/2565 ซื้อวัสดุบริโภค 1,140.00          วิธีเฉพาะเจาะจงรานคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว รานคุณศิริวรรณ  เพียรโนนลาว ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.312/5

วงเงิน 1,140.00บาท วงเงิน1,140.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 25 พ.ย.2565

18 03/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 80,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด บริษัท ไทยไดแอ็กนอสติก จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/7

วงเงิน 80,200.00บาท วงเงิน 80,200.00บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 7 พ.ย.2565

19 03/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 182,307.50      วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/8

วงเงิน 182,307.500 บาท วงเงิน 182,307.500 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 7 พ.ย.2565

20 03/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 310,324.00      วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด บริษัท ล็อคอินส เมดดิคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/9

วงเงิน 310,324.00 บาท วงเงิน 310,324.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 7 พ.ย.2565

21 03/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 10,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส จํากัด บริษัท ควอลิฟาย เมด โซลูชันส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/10

วงเงิน 102,000 บาท วงเงิน 102,000 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 7 พ.ย.2565

22 03/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 11,870.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/11

วงเงิน 11,870.00 บาท วงเงิน 11,870.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 7 พ.ย.2565

23 03/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 6,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัทแล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด บริษัทแล็บมาสเตอร แอดวานซ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/12

วงเงิน 6,300.00าท วงเงิน 6,300.00าท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 15 พ.ย.2565

24 03/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 3,250.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/13

วงเงิน 3,250.00 บาท วงเงิน 3,250.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 7 พ.ย.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

25 03/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 6,420.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/14

วงเงิน 6,420.00 บาท วงเงิน 6,420.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 7 พ.ย.2565

26 03/11/2565 จางเหมาตรวจวิเคราะห 2,190.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท กรุงเทพพยาธ-ิแลป จํากัด บริษัท กรุงเทพพยาธ-ิแลป จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/15

ทางหองปฏิบัติการ วงเงิน 2,190.00 บาท วงเงิน 2,190.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 7 พ.ย.2565

27 03/11/2565 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 16,050.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.311/16

วงเงิน 16,050.00 บาท วงเงิน 16,050.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.15 พ.ย.2565

28 04/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม 1,680.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เอส.ด.ีทันตเวช (1988)จํากัด บริษัท เอส.ด.ีทันตเวช (1988)จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/8

วงเงิน 1,680.00 วงเงิน 1,680.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.04/11/2565

29 04/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม 9,520.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/9

วงเงิน 9,520.00 วงเงิน 9,520.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.04/11/2565

30 04/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม 1,070.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัทพี ซี เด็นตัล แลป จํากัด บริษัทพี ซี เด็นตัล แลป จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/10

วงเงิน 1,070.00 วงเงิน 1,070.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.04/11/2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

31 04/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม 8,610.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท นูโวเดนท จํากัด บริษัท นูโวเดนท จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/11

วงเงิน 8,610.00 วงเงิน 8,610.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.04/11/2565

32 04/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม 19,040.65        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บริษัทดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/12

วงเงิน 19,040.65 วงเงิน 19,040.65 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.04/11/2565

33 04/11/2565 ซื้อวัสดุทันตกรรม 10,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัทเซียงไฮทันตภัณฑ จํากัด บริษัทเซียงไฮทันตภัณฑ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.302/13

วงเงิน 10,500.00 วงเงิน 10,500.00 และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว.04/11/2565

34 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 5,250.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแมนฟารมา จํากัด บริษัท ทีแมนฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/23

วงเงิน 5,250.00  บาท วงเงิน 5,250.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย.2565

35 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 24,018.60        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/24

วงเงิน 24,018.60  บาท วงเงิน 24,018.60  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย.2565

36 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 137,965.80      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ซิลลิคฟารมา จํากัด บริษัท  ซิลลิคฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/25

วงเงิน 137,965.80 บาท วงเงิน 137,965.80 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

37 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 14,931.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท อารเอ็กซฟารมา จํากัด บริษัท อารเอ็กซฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/26

วงเงิน  14,931.00 บาท วงเงิน  14,931.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย.2565

38 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 8,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดิคอล จํากัด บริษัท ยูเนียนเมดิคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/27

วงเงิน 8,600.00  บาท วงเงิน 8,600.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย.2565

39 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 82,506.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสฟารมา  จํากัด บริษัท พรอสฟารมา  จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/28

วงเงิน 82,506.00  บาท วงเงิน 82,506.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย.2565

40 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 3,880.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด บริษัท ยูเมดา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/29

วงเงิน 3,880.00  บาท วงเงิน 3,880.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย.2565

41 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 40,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท มาซาแลป จํากัด บริษัท มาซาแลป จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/30

วงเงิน 40,000.00 บาท วงเงิน 40,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย.2565

42 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 11,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท โพสทเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสทเฮลทแคร จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/31

วงเงิน 11,400.00  บาท วงเงิน 11,400.00  บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย.2565

43 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 17,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เยเนอรัลฮอสปตัส จํากัด บริษัท เยเนอรัลฮอสปตัส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/32

วงเงิน 17,000.00 บาท วงเงิน 17,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

44 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ซีฟารมฟารมา จํากัด บริษัท ซีฟารมฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/33

วงเงิน 4,000.00 บาท วงเงิน 4,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

45 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 3,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จํากัด บริษัท เอสพีเอสเมดิคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/34

วงเงิน 3,500.00 บาท วงเงิน 3,500.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

46 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 5,520.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท แอลบีเอส จํากัด บริษัท แอลบีเอส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/35

วงเงิน 5,520.00 บาท วงเงิน 5,520.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

47 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 7,725.40          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท บีแอลเอข จํากัด บริษัท บีแอลเอข จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/36

วงเงิน 7,725.40 บาท วงเงิน 7,725.40 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

48 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 37,300.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ไบโอวาลิส จํากัด บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/37

วงเงิน 37,300.00 บาท วงเงิน 37,300.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

49 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 10,820.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท มาสุ จํากัด บริษัท มาสุ จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/38

วงเงิน 10,820.00 บาท วงเงิน 10,820.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

50 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 16,260.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ทีเอ็นพี จํากัด บริษัท ทีเอ็นพี จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/39

วงเงิน 16,260.00 บาท วงเงิน 16,260.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

51 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 38,995.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล จํากัด บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/40

วงเงิน 38,995.00 บาท วงเงิน 38,995.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

52 01/11/2565 ซื้อวัสดุเภสัชกรรม 12,250.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จํากัด บริษัท กอบทองโพลีเทรดด้ิง จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/41

วงเงิน 12,250.00 บาท วงเงิน 12,250.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

53 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 14,739.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส จํากัด บริษัท ท.ีโอ.เคมีคอลส จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/42

วงเงิน 14,739.00 บาท วงเงิน 14,739.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

54 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 7,300.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ภิญโญฟารมาซี จํากัด บริษัท ภิญโญฟารมาซี จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/43

วงเงิน 7,300.00 บาท วงเงิน 7,300.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

55 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 4,494.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ยูนีซัน จํากัด บริษัท ยูนีซัน จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/44

วงเงิน 4,494.00 บาท วงเงิน 4,494.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย.2565

56 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 172,399.38      วิธีกรณีพิเศษ องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/45

วงเงิน 172,399.38 บาท วงเงิน 172,399.38 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 พย.2565

57 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 3,900.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท แหลมทองการแพทย จํากัด บริษัท แหลมทองการแพทย จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/46

วงเงิน 3,900.00 บาท วงเงิน 3,900.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 พย.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

58 01/11/2565 ซื้อเวชภัณฑยา 44,405.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท เกรตเตอรฟารมา จํากัด บริษัท เกรตเตอรฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/47

วงเงิน 44,405.00 บาท วงเงิน 44,405.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 พย.2565

59 01/11/2564 ซื้อเวชภัณฑยา 8,840.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ฟารมาอินโนวา จํากัด บริษัท ฟารมาอินโนวา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/48

วงเงิน 8,840.00 บาท วงเงิน 8,840.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 พย.2564

60 01/11/2564 ซื้อเวชภัณฑยา 6,940.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ดีเคเอสเอข จํากัด บริษัท ดีเคเอสเอข จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/49

วงเงิน 6,940.00 บาท วงเงิน 6,940.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 พย.2564

61 01/11/2564 ซื้อเวชภัณฑยา 37,950.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท พรอสฟารมา จํากัด บริษัท พรอสฟารมา จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/48

วงเงิน 37,950.00 บาท วงเงิน 37,950.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19 พย.2564

62 01/11/2564 ซื้อเวชภัณฑยา 3,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบริษัท ภิญโญฟารมาซี จํากัด บริษัท ภิญโญฟารมาซี จํากัด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.303/49

วงเงิน 3,500.00 บาท วงเงิน 3,500.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 19 พย.2564

63 01/11/2565 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 39,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจงหจก.เสาไหคาน้ํามัน หจก.เสาไหคาน้ํามัน ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/14

วงเงิน 39,000.00 บาท วงเงิน 39,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 1 พย. 2565

64 01/11/2565 ขอเชาระบบจัดเก็บและ 41,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบ.โอเร็กซ เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ เทรดด้ิง จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/15

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

พรอมเครื่องรัลและแปลงฯ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



                     แบบ สขร. 1

วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

65 01/11/2565  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 22,084.80        วิธีเฉพาะเจาะจงหจก.สระบุรี ท.ีไอ.จ.ีแกส หจก.สระบุรี ท.ีไอ.จ.ีแกส ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/16

 และการแพทย วงเงิน 22,084.80 บาท วงเงิน 22,084.80 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 1 พย. 2565

66 01/11/2565 จางเหมาดูแลรักษา 20,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี กรุป จก. บ.รักษาความปลอดภัย ดวงพรดี กรุป จก ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/17

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

67 01/11/2565 จางเหมากําจัดขยะติดเชื้อ 14,504.00        วิธีเฉพาะเจาะจงหจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/18

และขยะอันตราย วงเงิน 14,504.00 บาท วงเงิน 14,504.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 1 พย. 2565

68 01/11/2565 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 2,541.00          วิธีเฉพาะเจาะจงน้ําดื่มสะบายดี น้ําดื่มสะบายดี ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/19

วงเงิน 2,541.00 บาท วงเงิน 2,541.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 3 พย. 2565

69 01/11/2565 จางเหมาถายเอกสาร 7,004.20          วิธีเฉพาะเจาะจงนางสาวจันทนี สุทธิสุข นางสาวจันทนี สุทธิสุข ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/20

วงเงิน  7,004.20 บาท วงเงิน  7,004.20 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 1 พย. 2565

70 09/11/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 12,360.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบ.สระบุรี ไอที เฮาส จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/21

วงเงิน 12,360.00 บาท วงเงิน 12,360.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 9 พย. 2565

71 09/11/2565 ซื้อวัสดุกอสราง 3,894.20          วิธีเฉพาะเจาะจงบ.ยนตรกิจ แมชีนเนอรี(่1991) จก. บ.ยนตรกิจ แมชีนเนอรี(่1991) จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/22

วงเงิน 3,894.20 บาท วงเงิน 3,894.20 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 9 พย. 2565

                     แบบ สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

72 09/11/2565 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 1,290.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบานเครื่องครัว บานเครื่องครัว ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/23

วงเงิน 1,290.00 บาท วงเงิน 1,290.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 9 พย. 2565

73 09/11/2565 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบ.มหาจักรทูลส อินดัสเตรียล โซลูชั่น จก. บ.มหาจักรทูลส อินดัสเตรียล โซลูชั่น จก ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/24

วงเงิน 7,000.00 บาท วงเงิน 7,000.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 9 พย. 2565

74 10/11/2565 ซื้อวัสดุกอสราง 2,920.00          วิธีเฉพาะเจาะจงหจก.14 ซีเมนต บ.สัมพันธ อินเตอรเทรด จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/25

วงเงิน 2,920.00 บาท วงเงิน 2,920.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 10 พย. 2565

75 10/11/2565 ซื้อวัสดุไฟฟา 3,265.00          วิธีเฉพาะเจาะจงหจก.14 ซีเมนต หจก.14 ซีเมนต ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/26

วงเงิน 3,265.00 บาท วงเงิน 3,265.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 10 พย. 2565

76 10/11/2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 1,134.20          วิธีเฉพาะเจาะจงสมศักดิ์ การชาง สมศักดิ์ การชาง ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/27

วงเงิน 1,134.20 บาท วงเงิน 1,134.20 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 15 พย. 2565

77 11/11/2565 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,460.15          วิธีเฉพาะเจาะจงบ.เดอะเรียล(ไทยแลนด) จก. บ.เดอะเรียล(ไทยแลนด) จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/28

วงเงิน 7,460.15 บาท วงเงิน 7,460.15 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 พย. 2565

78 11/11/2565 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 3,140.00          วิธีเฉพาะเจาะจงหจก.เสาไหคาน้ํามัน หจก.เสาไหคาน้ํามัน ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/29

วงเงิน 3,140.00 บาท วงเงิน 3,140.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 พย. 2565

                     แบบ สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

79 17/11/2565 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6,168.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบ.สยามยูเน่ียน เคมีคอล จก. บ.สยามยูเน่ียน เคมีคอล จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/31

วงเงิน 6,168.00 บาท วงเงิน 6,168.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย. 2565

80 17/11/2565 จางเหมาปรับปรุงระบบ 95,230.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบ.สยามพีทีเอส เซอรวิส จก. บ.สยามพีทีเอส เซอรวิส จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/32

น้ําประปา วงเงิน 95,230.00 บาท วงเงิน 95,230.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 18 พย. 2565

81 17/11/2565 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 4,750.80          วิธีเฉพาะเจาะจงบ.รัตนโชติกิจ จก. บ.รัตนโชติกิจ จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/33

วงเงิน 4,750.80 บาท วงเงิน 4,750.80 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย. 2565

82 17/11/2565 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8,450.00          วิธีเฉพาะเจาะจงบ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/34

วงเงิน 8,450.00 บาท วงเงิน 8,450.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย. 2565

83 17/11/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 16,720.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบ.เค.เค.คอมพิวเตอร ซัพพลายส จก. บ.เค.เค.คอมพิวเตอร ซัพพลายส จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/35

วงเงิน 16,720.00 บาท วงเงิน 16,720.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย. 2565

84 17/11/2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจงคอมพิวเตอร แฟร คอมพิวเตอร แฟร ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/36

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

85 17/11/2565 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 55,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบ.คิงเทเบิล จก. บ.คิงเทเบิล จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/37

วงเงิน 55,500.00 บาท วงเงิน 55,500.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 21 พย. 2565

                     แบบ สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

86 17/11/2565 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 10,500.00        วิธีเฉพาะเจาะจงบ.แตน่ําไถ เฟอรนิเจอร 2001 จก. บ.แตน่ําไถ เฟอรนิเจอร 2001 จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/38

วงเงิน 10,500.00 บาท วงเงิน 10,500.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย. 2565

87 17/11/2565 จางเหมาซอมแซมยานพาหนะ 14,904.29        วิธีเฉพาะเจาะจงบ.โตโยตาสระบุรี จก. บ.โตโยตาสระบุรี จก. ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/39

และขนสง วงเงิน 14,904.29 บาท วงเงิน 14,904.29 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย. 2565

88 17/11/2565 จางเหมาบํารุงรักษา

ยานพาหนะ

2,193.50          วิธีเฉพาะเจาะจงสมศักดิ์ การชาง สมศักดิ์ การชาง ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/40

และขนสง วงเงิน 2,193.50 บาท วงเงิน 2,193.50 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย. 2565

89 17/11/2565 จางเหมาซอมแซมยานพาหนะ 14,200.00        วิธีเฉพาะเจาะจงออดซาวด ซิสเต็ม ออดซาวด ซิสเต็ม ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/41

และขนสง วงเงิน 14,200.00 บาท วงเงิน 14,200.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 17 พย. 2565

90 28/11/2565 จางเหมาซอมแซม 1,600.00          วิธีเฉพาะเจาะจงไสว แอร เซอรวิส ไสว แอร เซอรวิส ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/42

เครื่องปรับอากาศ วงเงิน 1,600.00 บาท วงเงิน 1,600.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 28 พย. 2565

91 28/11/2565 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 5,360.00          วิธีเฉพาะเจาะจงนานาภัณฑ พิมพดีด นานาภัณฑ พิมพดีด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/43

วงเงิน 5,360.00 บาท วงเงิน 5,360.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 28 พย. 2565

92 28/11/2565 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,828.00          วิธีเฉพาะเจาะจงนานาภัณฑ พิมพดีด นานาภัณฑ พิมพดีด ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/44

วงเงิน 8,828.00 บาท วงเงิน 8,828.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 28 พย. 2565

                     แบบ สขร. 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

                                     หนวยงานโรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง



วงเงินงบประมาณ ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาท่ีเสนอ และราคา โดยสังเขป ขอเสนอในการจัดซื้อหรือจาง

93 28/11/2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 3,424.00          วิธีเฉพาะเจาะจงสมศักดิ์ การชาง สมศักดิ์ การชาง ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/45

วงเงิน 3,424.00 บาท วงเงิน 3,424.00 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 28 พย. 2565

94 28/11/2565 จางเหมาซอมแซมยานพาหนะ 1,112.80          วิธีเฉพาะเจาะจงสมศักดิ์ การชาง สมศักดิ์ การชาง ถูกตองตามเงื่อนไข, ราคาต่ําสุด สบ 0032.301/46

และขนสง วงเงิน 1,112.80 บาท วงเงิน 1,112.80 บาท และเปนประโยชนตอทางราชการ ลว. 28 พย. 2565

ลําดับท่ี วันท่ี งานจัดซื้อจัดจาง วิธีจัดซื้อ/จาง


