
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 12,200.00       12,200.00     เฉพาะเจาะจง โชติอนันต์ การยาง โชติอนันต์ การยาง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6306/173  23 มิ.ย.63

12,200.- บาท 12,200.- บาท

2 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6,523.79         6,523.79      เฉพาะเจาะจง บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6306/67  8 มิ.ย.63

6,523.79 บาท 6,523.79 บาท

3 ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงระบบเสียง - 461,803.64      461,803.64   เฉพาะเจาะจง บจก.พี.วาย.พี ออล ซิสเต็มส์ บจก.พี.วาย.พี ออล ซิสเต็มส์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 16/2563  27 มี.ค.63

ประกาศตามสาย 461,803.64 บาท 461,803.64 บาท

4 ขออนุมัติจัดจ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ - 2,675.00         2,675.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทศสุมา เมดิคอล หจก.ทศสุมา เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6210/79  21 ต.ค.62

การแพทย์ 2,675.- บาท 2,675.- บาท

5 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 31,666.67       31,666.67     เฉพาะเจาะจง บจก.บีเจเอช เมดิคอล บจก.บีเจเอช เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6302/13  11 ก.พ.63

31,666.67 บาท 31,666.67 บาท

6 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 21,370.00       21,370.00     เฉพาะเจาะจง บจก.เกทเวย์ เฮลทแคร์ บจก.เกทเวย์ เฮลทแคร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6304/191  29 เม.ย.63

21,370.- บาท 21,370.- บาท

7 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 2,435.00         2,435.00      เฉพาะเจาะจง สบายแอร์ สบายแอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6306/66 10 มิ.ย.63
2,435.- บาท 2,435.- บาท

8 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้าน 1,777.50         1,777.50      เฉพาะเจาะจง บจก.ลุกซ์ รอยัล บจก.ลุกซ์ รอยัล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6306/55 17 มิ.ย.63

1,777.50 บาท 1,777.50 บาท

9 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 3,000.00         3,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.สยามเดนท์ บจก.สยามเดนท์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6306/03  1 มิ.ย.63

3,000.- บาท 3,000.- บาท

แบบ สขร. 1

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
งำนพัสดุ ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป โรงพยำบำลบำงบอ่

วันที่ 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือจดัจำ้ง(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

10 ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงอาคารและ - 48,685.00       48,685.00     เฉพาะเจาะจง ต้นแบบ สตูดิโอ ต้นแบบ สตูดิโอ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6306/02  1 มิ.ย.63
ส่ิงปลูกสร้าง 48,685.- บาท 48,685.- บาท

11 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครภัณฑ์งานบ้าน 37,268.10       37,268.10     เฉพาะเจาะจง บจก.จีเนียสพาร์ท (2014) บจก.จีเนียสพาร์ท (2014) คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6306/03  1 มิ.ย.63

37,268.10 บาท 37,268.10 บาท

12 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครภัณฑ์การแพทย์ 9,148.50         9,148.50      เฉพาะเจาะจง หจก.ไตร พี เอนเตอร์ไพร้ส์ หจก.ไตร พี เอนเตอร์ไพร้ส์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6306/56  17 มิ.ย.63

 9,148.50 บาท 9,148.50 บาท

13 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครภัณฑ์งานบ้าน 4,140.90         4,140.90      เฉพาะเจาะจง บจก.จีเนียสพาร์ท (2014) บจก.จีเนียสพาร์ท (2014) คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6306/69  19 มิ.ย.63

4,140.90 บาท 4,140.90 บาท

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
งำนพัสดุ ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป โรงพยำบำลบำงบอ่

วันที่ 30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563


