
แบบ สขร.1

ที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
 ราคากลาง (บาท)

 วิธีจัดซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอผูไดรับ

คัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

1 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,000.00           7,000.00           เฉพาะเจาะจง รานโชคนิมิต2 ราคาต่ําสุด 1/2565 1 ต.ค. 64

2 จางเหมาบริการพยาบาลวิชาชีพ รพ.สนาม 16,800.00         16,800.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิกาญจน ยนพันธ ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1384 1 ต.ค. 64

3 ซื้อครุภัณฑการแพทย 71,630.00         71,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท เฮลทเทค จํากัด ราคาต่ําสุด 438/2564 4 ต.ค. 64

4 ซื้อวัสดุสํานักงาน 4,825.00           4,825.00           เฉพาะเจาะจง รานโนชกลองไปรษณีย ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1400 5 ต.ค. 64

5 จางรื้อกระจกอลูมิเนียมหองบริหาร 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง แสงเจริญอลูมิเนียม ราคาต่ําสุด 14/2565 6 ต.ค. 64

6 เบิก-จายคาเบี้ยประกันภัยรถยนตราชการ 25,540.90         25,540.90         เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1765 7 ต.ค. 64

7 จางเคลื่อนยายเครื่องเอกซเรยเคลื่อนที่ 1,500.00           1,500.00           เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ ประเสริฐสิริสิทธิ์ ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1435 11 ต.ค. 64

8 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 5,400.00           5,400.00           เฉพาะเจาะจง คอมซายน ไอที เซอรวิส ราคาต่ําสุด 31/2565 12 ต.ค. 64

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 56,000.00         56,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ท.ีซี.เอ็ม อินเตอรเทรด (1997) ราคาต่ําสุด 30/2565 12 ต.ค. 64

10 ซื้อวัสดุสํานักงาน 31,500.00         31,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ท.ีซี.เอ็ม.อินเตอรเทรด (1997) ราคาต่ําสุด 35/2565 14 ต.ค. 64

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 6,680.00           6,680.00           เฉพาะเจาะจง คอมซายน ไอที เซอรวิส ราคาต่ําสุด 40/2565 15 ต.ค. 64

12 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 8,700.00           8,700.00           เฉพาะเจาะจง คอมซายน ไอที เซอรวิส ราคาต่ําสุด 39/2565 15 ต.ค. 64

13 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร 26,125.00         26,125.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร จํากัด ราคาต่ําสุด 36/2565 15 ต.ค. 64

14 ซื้อวัสดุสํานักงาน 8,500.00           8,500.00           เฉพาะเจาะจง หจก. สตารกรุปคอมพิวเตอรซัพพลาย ราคาต่ําสุด 38/2565 15 ต.ค. 64

15 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 16,000.00         16,000.00         เฉพาะเจาะจง รานอัจฉรา ราคาต่ําสุด 53/2565 19 ต.ค. 64

16 ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 86,926.80         86,926.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอรมินอล โซลูชั่น จํากัด ราคาต่ําสุด 44/2564 18 ต.ค. 64

17 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,350.00           3,350.00           เฉพาะเจาะจง คอมซายน ไอที เซอรวิส ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1610 28 ต.ค. 64

18 คาเบี้ยประกันรถยนตราชการ 71,610.82         71,610.82         เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด(มหาชน) ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1887 29 ต.ค. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดียจังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ

จัดซื้อจัดจาง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2564
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19 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 10,600.00         10,600.00         เฉพาะเจาะจง พ.พยุงชอป ราคาต่ําสุด 73/2565 29 ต.ค. 64

20 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 9,360.00           9,360.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บ.ีฟูดส คลีนโคเวอร จํากัด ราคาต่ําสุด 72/2565 29 ต.ค. 64

21 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 70,342.00         70,342.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ที โอเอ ซัพพลายส จํากัด ราคาต่ําสุด 75/2565 29 ต.ค. 64

22 ซื้อวัสดุสํานักงาน 52,800.00         52,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก. ท.ีซี.เอ็ม อินเตอรเทรด (19697) ราคาต่ําสุด 74/2565 29 ต.ค. 64

23 เชาใชบริการอินเตอรเน็ต/ต.ค.2564 16,039.30         16,039.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด 75/2564 22 ก.พ. 64

จํานวนเงิน 613,229.82        บาท รวม 23


	ต.ค.64

