


แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จา้ง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

 หรือ ข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจา้ง

1 ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ (ออกซิเจน)              5,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.อตุรดิตถ์ แอลพีจ ีจ ากดั บ.อตุรดิตถ์ แอลพีจ ีจ ากดั คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

292/2565

ลว. 2 ม.ีค..2565

2 จา้งเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อเพื่อท าลาย            18,200.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.ส.เรืองโรจน์  หจก.ส.เรืองโรจน์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

สัญญา 2/2565  

ลว.4 ต.ค. 2564

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดี.ดี.การค้า ร้านดี.ดี.การค้า คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

293/2565 ลว.3 มี.ค.

2565

4 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว            53,315.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดี.ดี.การค้า ร้านดี.ดี.การค้า คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

294/2565 ลว.3 มี.ค.

2565

5 จา้งท าป้ายประชาสัมพันธ์            12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรนิภาการค้า ร้านพรนิภาการค้า คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

297/2565 ลว.4 มี.ค.

2565

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์            32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรนิภาการค้า ร้านพรนิภาการค้า คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

298/2565 ลว.4 มี.ค.

2565

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน            15,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรนิภาการค้า ร้านพรนิภาการค้า คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

299/2565 ลว.4 มี.ค.

2565

8 ซ้ือวัสดุส านักงาน              3,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ เอ วอเตอร์ ร้านโอ เอ วอเตอร์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

300/2565 ลว.7 มี.ค.

2565

9 ซ้ือวัสดุส านักงาน            53,679.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอภิญญา ร้านอภิญญา คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

301/2565 ลว.7 มี.ค.

2565

10 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว            28,998.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอภิญญา ร้านอภิญญา คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

302/2565 ลว.7 มี.ค.

2565

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน.......มีนาคม  2565............

โรงพยาบาลบ้านโคก

วันที่  …28 มีนาคม  2565……..
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11 จา้งเหมาทั่วไป 3,400.00 เฉพาะเจาะจง น้ าปาดโฆษณา น้ าปาดโฆษณา คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

303/2565 ลว.7 มี.ค.

2565

12 จา้งเหมาบริการอนิเตอร์เนต TOT 2,033.00             เฉพาะเจาะจง ทีโอที ทีโอที คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

293/2565 ลว.3 มี.ค.

2565

13 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์            46,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทพบดินทร์ หจก.เทพบดินทร์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

318/2565 ลว.15 มี.ค.

2565

14 ซ้ือประกนัภัยรถยนต์            48,610.10 เฉพาะเจาะจง น าสินประกนัภัย น าสินประกนัภัย คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

318.1/2565 ลว.15 มี.ค.

2565

15 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว              8,346.00 เฉพาะเจาะจง ที.ชี.ชี ซัพพลาย ที.ชี.ชี ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

319/2565 ลว.15 มี.ค.

2565

16 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,995.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามโกลบอลเฮ้าท์ บจ.สยามโกลบอลเฮ้าท์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

320/2565 ลว. 16 มี.ค.

2565

17 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,660.00             เฉพาะเจาะจง บจ.สยามโกลบอลเฮ้าท์ บจ.สยามโกลบอลเฮ้าท์ คุณสมบัติตรงตาม

ข้อก าหนด

321/2565 ลว.16 มี.ค. 

2565

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

393,546.10         


