
แบบ สขร.1

ที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง
 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
 ราคากลาง (บาท)

 วิธีจัดซื้อหรือ

จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอผูไดรับ

คัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

ซื้อวัสดุกอสรางและวัสดุอื่น ๆ 13,239.00         13,239.00         เฉพาะเจาะจง รานตี๋การชางวัสดุภัณฑ ราคาต่ําสุด 76/2565 1 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 12,312.00         12,312.00         เฉพาะเจาะจง สุพรรณฟูดสแอนดคลีน ราคาต่ําสุด 79/2565 2 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 8,250.00           8,250.00           เฉพาะเจาะจง ไพศาล ราคาต่ําสุด 80/2565 2 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,120.00           4,120.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญรัตน ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1631 2 พ.ย. 64

ซื้อออกซิเจน 428.00              428.00              เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนอะไหล ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1655 3 พ.ย. 64

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน 700.00              700.00              เฉพาะเจาะจง รานเจริญรัตน ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1652 3 พ.ย. 64

จางปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารอํานวยการและหองยาชั่วคราว 482,890.00        482,890.00        เฉพาะเจาะจง นายสมมารถ เพ็ชรัต ราคาต่ําสุด สพ 0032/1/2565 5 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุการแพทย 6,000.00           6,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ท.ีเอ็น. โพลีแพค ราคาต่ําสุด 98/2565 10 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 7,000.00           7,000.00           เฉพาะเจาะจง รานโชคนิมิต2 ราคาต่ําสุด 97/2565 10 พ.ย. 64

จางปรับปรุงหองทํางานกลุมงานปฐมภูมิและองครวม 86,000.00         86,000.00         เฉพาะเจาะจง แสงเจริญอลูมิเนียม ราคาต่ําสุด 105/2565 12 พ.ย. 64

ซื้อออกซิเจน 428.00              428.00              เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนอะไหล ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1733 12 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000.00         10,000.00         เฉพาะเจาะจง รานพูนทรัพยยางยนต ราคาต่ําสุด 106/2565 12 พ.ย. 64

ซื้อออกซิเจนเหลว 38,459.14         38,459.14         เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนบุรีออกซิเย็น จํากัด ราคาต่ําสุด 104/2565 12 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 2,700.00           2,700.00           เฉพาะเจาะจง รานฮอสมอเตอร ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1754 15 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 2,900.00           2,900.00           เฉพาะเจาะจง รานฮอสมอเตอร ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1769 17 พ.ย. 64

ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 77,570.00         77,570.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราโบลา จํากัด ราคาต่ําสุด 119/2565 18 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00           3,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ท.ีเอ็น. โพลีแพค ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1778 18 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 6,300.00           6,300.00           เฉพาะเจาะจง รานไพศาล ราคาต่ําสุด 117/2565 18 พ.ย. 64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดียจังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ

จัดซื้อจัดจาง
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 วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัดจาง (บาท)
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รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอผูไดรับ

คัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
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สรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

โรงพยาบาลดอนเจดีย อําเภอดอนเจดียจังหวัดสุพรรณบุรี

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลงในการ

จัดซื้อจัดจาง

ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร 56,196.00         56,196.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ที โอเอ ซัพพลายส จํากัด ราคาต่ําสุด 118/2565 18 พ.ย. 64

ซื้อออกซิเจน 727.60              727.60              เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนอะไหล ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1775 18 พ.ย. 64

จางปรับปรุงหองทําหัตถการ 311,370.00        311,370.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สัญญวิศว จํากัด ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/2/2565 19 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุการแพทย 39,800.00         39,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแฟม คลินิก จํากัด ราคาต่ําสุด 124/2565 19 พ.ย. 64

เชาเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย 40,000.00         40,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟอรเมด จํากัด ราคาต่ําสุด 283/2564 21 ก.ค. 64

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,120.00           4,120.00           เฉพาะเจาะจง รานเจริญรัตน ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1805 22 พ.ย. 64

ซื้อครุภัณฑการแพทย 8,800.00           8,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม พลาซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ราคาต่ําสุด 127/2565 22 พ.ย. 64

จางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 1,300.00           1,300.00           เฉพาะเจาะจง อูชัยเจริญยนต ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1814 23 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุบริโภค 8,400.00           8,400.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ราคาต่ําสุด 136/2565 24 พ.ย. 64

จางเหมาปรับปรุงขอบสระน้ําหลังโรงพยาบาล 10,500.00         10,500.00         เฉพาะเจาะจง นายประมวล โพธิ์กลิ่น ราคาต่ําสุด 135/2565 25 พ.ย. 64

จางซอมบํารุงรถยนตสวนกลาง 1,700.00           1,700.00           เฉพาะเจาะจง อูชัยเจริญยนต ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1841 26 พ.ย. 64

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว 14,600.00         14,600.00         เฉพาะเจาะจง ราน พ.พยุงชอป ราคาต่ําสุด 142/2565 26 พ.ย. 64

ซื้อออกซิเจน 684.80              684.80              เฉพาะเจาะจง รานไพโรจนอะไหล ราคาต่ําสุด สพ 0032.301/1/1853 29 พ.ย. 64

จํานวนเงิน 1,260,494.54     บาท รวม 31


	พ.ย.64

