


แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

 หรือ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ (ออกซิเจน)              5,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.อตุรดิตถ์ แอลพีจ ีจ ากดั บ.อตุรดิตถ์ แอลพีจ ีจ ากดั คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

226/2565

ลว. 2 กพ..2565

2 จา้งเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อเพื่อท าลาย            17,459.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ส.เรืองโรจน์  หจก.ส.เรืองโรจน์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

สัญญา 2/2565  

ลว.4 ต.ค. 2564

3 จา้งเหมาปรับปรุงห้องแยกโรค          500,000.00 เฉพาะเจาะจง เจริญเคร่ืองมือแพทย์ เจริญเคร่ืองมือแพทย์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

225/2565 

ลว.2 ก.พ..2565

4 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง              5,460.00 เฉพาะเจาะจง เอม็.เค.วัสดุภัณฑ์ เอม็.เค.วัสดุภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

230/2565 ลว.4 กพ.2565

5 จา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์            16,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเดนท์เซอร์วิส บจ.ดีเดนท์เซอร์วิส คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

239/2565 ลว.9 กพ. 

2565

6 ซ้ือวัสดุส านักงาน              2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมโอเควอเตอร์ ร้านน้ าด่ืมโอเควอเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

243/2565 ลว.11 ก.พ. 

2565

7 จา้งเหมาประกอบอาหาร            48,000.00 เฉพาะเจาะจง   คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

251/2565 ลว. 17 กพ. 

2565

8 จา้งเหมาอนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง                749.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทิรปเบิลทีบอดแบนด์ บ.ทิรปเบิลทีบอดแบนด์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

253 /2565 ลว.18.ก.พ. 

2565

9 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน              4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็ที แอร์ ร้านเอม็ที แอร์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

258/2565 ลว. 24 ก.พ. 

2565

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน            35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอม็ที แอร์ ร้านเอม็ที แอร์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

259/2565  ลว.24 ก.พ. 

2565

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน.......กุมภาพันธ ์ 2565............

โรงพยาบาลบ้านโคก

วันที่  …28  กมุภาพันธ์  2565……..
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11 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดี.ดี.การค้า ร้านดี.ดี.การค้า คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

271/2565 ลว.25 ก.พ.

2565

12 จา้งเหมาบริการอนิเตอร์เนต TOT 2,033.00             เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

275/2565 ลว.28 ก.พ. 

2565

13 จา้งเหมารายวันรายคาบ ต าแหน่ง 

เจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล

             2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทร์จริา นางสาวจนัทร์จริา คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

50/2565 ลว.29 ต.ค.

2564

14 จา้งเหมารายวันรายคาบ ต าแหน่ง จพ.

พัสดุ

             1,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อาภัสรา มาอุน่ น.ส.อาภัสรา มาอุน่ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

51/2565 

ลว. 29 ม.ค. 2564

15 จา้งเหมารายวันรายคาบ ต าแหน่ง 

พนักงานประจ าห้องกายภาพ

             2,025.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มัลลิกา  ธุระยศ น.ส.มัลลิกา  ธุระยศ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

52/2565 ลว.29 ต.ค.

2564

16 จา้งเหมาคนงาน 5,000.00             เฉพาะเจาะจง นางณัฏฐา  สามแสง

ราคา 5,000 บาท

นางณัฏฐา  สามแสง

ราคา 5,000 บาท

คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

17 จา้งเหมารายวันรายคาบ ต าแหน่ง 

พนักงานท าความสะอาดอาคาร

7,000.00             เฉพาะเจาะจง นางลลิตา  แหยมไทย

ราคา 7,000.00 บาท

นางลลิตา  แหยมไทย

ราคา 7,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

18 จา้งเหมารายวันรายคาบ ต าแหน่ง 

พนักงานท าความสะอาดอาคาร

7,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิเขมณัฏฐ์   นิดตา

ราคา 7,000.00 บาท

นางสาวศศิเขมณัฏฐ์   นิดตา

ราคา 7,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

19 จา้งเหมารายวันรายคาบ ต าแหน่ง 

พนักงานท าความสะอาดอาคาร

7,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสุกลัยา  บุญค า

ราคา 7,000.00 บาท

นางสุกลัยา  บุญค า

ราคา 7,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

20 จา้งเหมารายวันรายคาบ ต าแหน่ง 

พนักงานท าความสะอาดอาคาร

7,000.00             เฉพาะเจาะจง นางอรนุช  จนัรุณ

ราคา 7,000.00 บาท

นางอรนุช  จนัรุณ

ราคา 7,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด
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21 จา้งเหมารายวันรายคาบ ต าแหน่ง 

พนักงานท าความสะอาดอาคาร

7,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวเพ็ญประภา  อสุาพรม

ราคา 7,000.00 บาท

นางสาวเพ็ญประภา  อสุาพรม

ราคา 7,000.00 บาท

คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

22 จา้งเหมารายวันรายคาบ ต าแหน่ง 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

7,910.00             เฉพาะเจาะจง นายหลัด  แกว้บุญมา

ราคา 7,910.00 บาท

นายหลัด  แกว้บุญมา

ราคา 7,910.00 บาท

คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

23 จา้งเหมารายวันรายคาบ ต าแหน่ง 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

7,910.00             เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร  ตาจนัทร์

ราคา 7,910.00 บาท

นายสุมิตร  ตาจนัทร์

ราคา 7,910.00 บาท

คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

709,346.00         


