
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจัด
เหตุผลท่ี
คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

จัดซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน

1 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา       12,800.00       12,800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง 
จ ากัด

      12,800.00
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง 
จ ากัด

      12,800.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 135/2565 ลว. 25/02/2565

2 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา       17,440.00       17,440.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

      17,440.00
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

      17,440.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 150/2565 ลว. 25/02/2565

3 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา       96,000.00       96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด       96,000.00
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ 
จ ากัด

      96,000.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 144/2565 ลว. 25/02/2565

4 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา         1,440.00         1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด        1,440.00 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด         1,440.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 156/2565 ลว. 25/02/2565

5 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา       56,350.00       56,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด       56,350.00
บริษัท พาตาร์แลบ (2517) 
จ ากัด

      56,350.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 165/2565 ลว. 25/02/2565

6
ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า ๔๘๐๐๐ บีทียู จ านวน 
๒ เคร่ือง

    111,800.00      111,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สระแก้วแอร์ จ ากัด     111,601.00 บริษัท สระแก้วแอร์ จ ากัด     111,601.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 81/2564 ลว. 02/03/2565

7
จ้างลูกจ้างช่ัวคราวรายคาบ ต าแหน่ง 
พนักงานการแพทย์และรังสีวิทยา เดือน
 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จ านวน ๑ คน

        9,100.00         9,100.00 เฉพาะเจาะจง นายรณชัย สายทอง        9,100.00 นายรณชัย สายทอง         9,100.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 48.1/2565 ลว. 01/02/2565

8 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา         3,888.38         3,888.38 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

       3,888.38
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

        3,888.38 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 141/2565 ลว. 25/02/2565

9
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
โรงพยาบาลสนาม จ านวน ๑ งาน

      28,248.00       28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอกภณิตาอลูมิเนียม จ ากัด       28,248.00
บริษัทเอกภณิตาอลูมิเนียม 
จ ากัด

      28,248.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 65/2565 ลว. 23/02/2565

10 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา     282,000.00      282,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด     282,000.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด     282,000.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 159/2565 ลว. 25/02/2565

11 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา       84,744.00       84,744.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

      84,744.00
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

      84,744.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 162/2565 ลว. 25/02/2565

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา         2,504.04         2,504.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด        2,504.04 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด         2,504.04 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 147/2565 ลว. 25/02/2565

13 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา       22,731.25       22,731.25 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม       22,731.25 องค์การเภสัชกรรม       22,731.25 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 96/2565 ลว. 28/01/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



วงเงินท่ีจัด
เหตุผลท่ี
คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

จัดซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

14 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ รายการ       44,700.00       44,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีอาร์คอมพ์       44,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีอาร์คอมพ์       44,700.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 83/2565 ลว. 03/03/2565

15 ซ้ือช้อนส้อมพลาสติก จ านวน ๒,๐๐๐ คู่         5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เคพี สระแก้ว        5,000.00 หจก.เคพี สระแก้ว         5,000.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 77/2565 ลว. 25/02/2565

16
ซ้ือน้ าด่ืม ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จ านวน
 ๒๕๐ แพ็ค

        7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิไลย์ เจริญมงคล        7,500.00 นางสาววิไลย์ เจริญมงคล         7,500.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 84/2564 ลว. 03/03/2564

17
ซ้ือหูฟังทางการแพทย์ (Stethoscope) 
จ านวน ๗ ชุด

      31,500.00       31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 345 เมดิคอล จ ากัด       31,500.00 บริษัท 345 เมดิคอล จ ากัด       31,500.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 85/2565 ลว. 03/03/2565

18 ซ้ือถุงซักผ้าละลายน้ า จ านวน ๒,๐๐๐ ใบ       46,010.00       46,010.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พรีแพค ประเทศไทย 
จ ากัด

      46,010.00
บริษัท พรีแพค ประเทศไทย 
จ ากัด

      46,010.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 90/2565 ลว. 08/03/2565

19 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ รายการ       28,150.00       28,150.00 เฉพาะเจาะจง เจ อาร์ คอมพิวเตอร์       28,150.00 เจ อาร์ คอมพิวเตอร์       28,150.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 82/2565 ลว. 02/03/2565

20
จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย
 ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565

        8,772.00         8,772.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์
สระบุรี

       8,772.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์
สระบุรี

        8,772.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 51/2565 ลว. 01/02/2565

21 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๔ รายการ         9,095.00         9,095.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยประดิษฐ์ 
วัฒนา

       9,095.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยประดิษฐ์ 
วัฒนา

        9,095.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 78/2565 ลว. 25/02/2565

22 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา       22,731.25       22,731.25 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม       22,731.25 องค์การเภสัชกรรม       22,731.25 ราคาเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือ 96/2565 ลว. 28/01/2565

23
ซ้ือป้ัมแช่สแตนเลส แบบลูกลอย ๓ น้ิว 
จ านวน ๑ เคร่ือง

      18,900.00       18,900.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค โปร
ดักส์ แอนด์ ดีไซน์

      18,725.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส เค โปร
ดักส์ แอนด์ ดีไซน์

      18,725.00 ราคาเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือ 87/2565 ลว. 04/03/2565

24
ซ้ือกล่องอาหาร ๒ ช่อง ๑,๐๐๐ 
มิลลิลิตร จ านวน ๒,๐๐๐ ใบ

        8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม จ ากัด มหาชน

       8,000.00
บริษัท บรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ส่ิงแวดล้อม จ ากัด มหาชน

        8,000.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 92/2565 ลว. 11/03/2565

25 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๒ รายการ       25,650.00       25,650.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน Bigname It Shop โดย 
นางสาวอาภรณ์ แก่นแก้ว

      25,650.00
ร้าน Bigname It Shop โดย 
นางสาวอาภรณ์ แก่นแก้ว

      25,650.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 89/2565 ลว. 07/03/2565

26 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๒ รายการ       36,090.00       36,090.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน Bigname It Shop โดย 
นางสาวอาภรณ์ แก่นแก้ว

      36,090.00
ร้าน Bigname It Shop โดย 
นางสาวอาภรณ์ แก่นแก้ว

      36,090.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 88/2565 ลว. 04/03/2565

27
จ้างเหมาการตรวจชันสูตรทาง
ห้องปฏิบัติการภายนอก จ านวน ๑ เดือน

      32,463.00       32,463.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี 
จ ากัด

      32,463.00
บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี
 จ ากัด

      32,463.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 49.1/2565 ลว. 01/02/2565

28
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 
๑ รายการ

      53,500.00       53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด       53,500.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด       53,500.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 2/2565 ลว. 28/02/2565



วงเงินท่ีจัด
เหตุผลท่ี
คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

จัดซ้ือหรือจ้าง โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือ จ านวนเงิน รายช่ือ จ านวนเงิน

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง ราคากลาง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

29
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 
๓ รายการ

      16,100.00       16,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

      16,100.00
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

      16,100.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 3/2565 ลว. 28/02/2565

30
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 
๑ รายการ

      20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

      20,000.00
บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

      20,000.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 4/2565 ลว. 28/02/2565

31
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 
๑ รายการ

      98,000.00       98,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก
 จ ากัด

      98,000.00
บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอ
สติก จ ากัด

      98,000.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 5/2565 ลว. 28/02/2565

32
ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๑๕ 
รายการ

        8,808.00         8,808.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยประดิษฐ์ 
วัฒนา

       8,808.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยประดิษฐ์ 
วัฒนา

        8,808.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 71.1/2565 ลว. 25/02/2565

33 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๒ รายการ       10,640.00       10,640.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยประดิษฐ์ 
วัฒนา

      10,640.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยประดิษฐ์ 
วัฒนา

      10,640.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 96/2565 ลว. 17/03/2565

34 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน ๑ รายการ         1,250.00         1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด        1,250.00 บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด         1,250.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 199/2565 ลว. 29/03/2565

35 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๒ รายการ       61,740.00       61,740.00 เฉพาะเจาะจง
ร้าน Bigname It Shop โดย 
นางสาวอาภรณ์ แก่นแก้ว

      61,740.00
ร้าน Bigname It Shop โดย 
นางสาวอาภรณ์ แก่นแก้ว

      61,740.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 88/2565 ลว. 04/03/2565

36
ซ้ือจัดซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน ๒ 
รายการ

      21,250.00       21,250.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 
จ ากัด

      21,250.00
บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล
 จ ากัด

      21,250.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 202/2565 ลว. 29/03/2565

37
ซ้ือจัดซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน ๒ 
รายการ

        1,090.00         1,090.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท วิน วิน เมดิคอล ซัพพลาย
 จ ากัด

       1,090.00
บริษัท วิน วิน เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

        1,090.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 205/2565 ลว. 29/03/2565

รวมท้ังส้ิน  1,345,984.92   1,345,984.92  1,345,610.92  1,345,610.92


