
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงซื้อหรือจ้าง

1 ค่าฟันปลอมประจําเดือน เดือน 3,578 3,578 เฉพาะเจาะจง ร้านวีรัตน์ ร้านวิรัตน์ ราคาต่ําสุด 260/2563

2 ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ 200 200 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียกราฟฟิก ร้านไอเดียกราฟฟิก ราคาต่ําสุด 261/2563

3 จํานวน 4 รายการ 5,312 5,312.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอ็กซ่า ซีแลม จํากัด บ.แอ็กซ่า ซีแลม จํากัด ราคาต่ําสุด 262/2563

4 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จําน 17,000 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดร์ว เด็นทัล อินคอร์ บ.ไดร์ว เด็นทัล อินคอร์ ราคาต่ําสุด 263/2563

5 จัดซื้อค่าอาหารประจําเดือน กนั 33,065 33,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์เมด บ.แอดวานซ์เมด ราคาต่ําสุด 264/2563

6 ค่าถ่ายเอกสารประจําเดือน กันย 30,000 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดาร์ฟี่ บ.ดาร์ฟี่ ราคาต่ําสุด 265/2563

7 ค่าจัดซื้อออกซิเจน จํานวน 3 รา 21,614 21,614.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้ง บ.โอเร็กซ์เทรดดิ้ง ราคาต่ําสุด 266/2563

8 จัดทําตรายางสัญญาซื้อขาย จําน 21,125 21,125.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นอ ีเมด หจก.เอ็นอ ีเมด ราคาต่ําสุด 267/2563

9 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพ 19,100.00 19,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.พรทิพย์เวชภัณฑ์ บ.พรทิพย์เวชภัณฑ์ ราคาต่ําสุด 268/2563

10 แผ่นอะคริลิค  จํานวน 2 แผ่น 16,451 16,451.25 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช บ.ดีเคเอสเอช ราคาต่ําสุด 269/2563

11 จัดซื้อพวงมาลา  จํานวน 1 ราย 47,940 47,940.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยก๊อสจํากัด บ.ไทยก๊อสจํากัด ราคาต่ําสุด 270/2563

12 จ้างเหมาปรับปรุงห้องเอกซเรย์  12,000 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทอีส เมด หจก.นอร์ทอีส เมด ราคาต่ําสุด 271/2563

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 1 ร 7,926 7,926.00 เฉพาะเจาะจง บ.นําวิวัฒน์การช่าง บ.นําวิวัฒน์การช่าง ราคาต่ําสุด 272/2563

14 ก้านไมค์ประชุม 6 อัน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสลภูมิศูนย์ล้อ หจก.เสลภูมิศูนย์ล้อ ราคาต่ําสุด 273/2563

15 วัสดุสํานักงาน  จํานวน 1 รายก 2,450 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเด่นชัยยนต์ ร้านเด่นชัยยนต์ ราคาต่ําสุด 276/2563

16 แผ่นอะคิลิค ขนาด 5 มม. 2,400 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจทีเอ็นซัพพลาย ร้านเจทีเอ็นซัพพลาย ราคาต่ําสุด 277/2563

17 จัดซื้อพาทิชั่น พร้อมขา จํานวน 400 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอเดียกราฟฟิก ร้านไอเดียกราฟฟิก ราคาต่ําสุด 278/2563

18 วัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน 8 รา 600 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเวฟอาร์ต ร้านเวฟอาร์ต ราคาต่ําสุด 279/2563

19 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานว 963 963.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเซียวอเตอร์ ร้านเอเซียวอเตอร์ ราคาต่ําสุด 270/2563

20 Server IBM 720 720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณรงค์โรจน์ภูริ หจก.ณรงค์โรจน์ภูริ ราคาต่ําสุด 281/2563

21 จัดซื้อชุดปลอกแขนวัดค่าความดั 8,140 8,140.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองทวีปิโตรเลี่ยม หจก.ทองทวีปิโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 282/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง

วันที่ 1-31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
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22 ค่าตรวจแล็บประจําเดือน กันยา 9,000 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดแอกฟอร์ไลฟ์ หจก.ไดแอกฟอร์ไลฟ์ ราคาต่ําสุด 283/2563

23 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ กน 7,480 7,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซ่าซีแลม บ.เอ็กซ่าซีแลม ราคาต่ําสุด 284/2563

24 จํานวน 5 รายการ 2,050 2,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเดนซ์ บ.สยามเดนซ์ ราคาต่ําสุด 285/2563

25 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และวัส 1,851 1,851.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีอาร์เดนตอล บ.วีอาร์เดนตอล ราคาต่ําสุด 286/2563

26 จํานวน 2 รายการ 9,900 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอฟบีเมดดิคอล ร้านเอฟบีเมดดิคอล ราคาต่ําสุด 287/2563

27 วัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายกา 12,868 12,868.29 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ราคาต่ําสุด 288/2563

21 จัดวัสดุวิทยาศาสตร์  จํานวน 4 25,500 25,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทองทวีปิโตรเลี่ยม หจก.ทองทวีปิโตรเลี่ยม ราคาต่ําสุด 289/2563
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