
แบบ สขร.๑

ล ำดับ งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง
 วิธีกำร

จัดซ้ือจัดจำง ผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
เหตุผลท่ีได้คัดเลือก

โดยสรุป
1 จ้ำงเหมำพำหนะ 8-9 กย.63 33,000.00     33,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยปณิธำน บุญเล้ียง  นำยปณิธำน บุญเล้ียง      33,000.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 119(จ)/2563 3-ก.ย.-63
2 ซ่อมแซมเตียงไม้ 47 เตียง      37,600.00 37,600.00  เฉพำะเจำะจง นำยณัฐฐวัฒน์ มำยุศิริ  นำยณัฐฐวัฒน์ มำยุศิริ      37,600.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 120(จ)/2563 18-ก.ย.-63
3 จ้ำงเหมำพนักงำนขับรถ กย.63        9,800.00 9,800.00    เฉพำะเจำะจง นำยเรืองยุทธ์  สงขลำ  นำยเรืองยุทธ์  สงขลำ        9,800.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 63(จ)/2563 14-ม.ค.-63

4 จ้ำงตรวจห้องปฏิบัติกำร สค. 63        3,500.00 3,500.00    เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จก.
 บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี
 จก.        3,500.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 3/2563 2-ต.ค.-62

5 จ้ำงตรวจห้องปฏิบัติกำร กย. 63        4,145.00 4,145.00    เฉพำะเจำะจง บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี จก.
 บ.อำร์ไอเอ แลบบอรำทอร่ี
 จก.        4,145.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 3/2563 2-ต.ค.-62

6 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร สค.63        2,233.41 2,233.41    เฉพำะเจำะจง
บ.ชำร์ป ดี-เวอร์ส บิสซิเนส 
โซลูช่ัน จ ำกัด

 บ.ชำร์ป ดี-เวอร์ส บิสซิเนส
 โซลูช่ัน จ ำกัด        2,233.41 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 6/2563 20-พ.ย.-62

7 จ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร กย.63        2,140.00 2,140.00    เฉพำะเจำะจง
บ.ชำร์ป ดี-เวอร์ส บิสซิเนส 
โซลูช่ัน จ ำกัด

 บ.ชำร์ป ดี-เวอร์ส บิสซิเนส
 โซลูช่ัน จ ำกัด        2,140.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 6/2563 20-พ.ย.-62

8 จ้ำงเหมำหัตถบริกำร กย.63 12,240.00     12,240.00  เฉพำะเจำะจง นำงนันท์ภัส ดวงจันทร์ นำงนันท์ภัส ดวงจันทร์ 12,240.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 12(จ)/2563 17-ต.ค.-62
9 จ้ำงเหมำหัตถบริกำร กย.64 11,880.00     11,880.00  เฉพำะเจำะจง นำงดำวรุ่ง พัฒนแหวว นำงดำวรุ่ง พัฒนแหวว 11,880.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 11(จ)/2563 17-ต.ค.-62

10 จ้ำงเหมำก ำจัดขยะติดเช้ือ สค. 63 396.00          396.00      เฉพำะเจำะจง บ.เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด บ.เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 396.00          เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 3(จ)/2563 10-ต.ค.-62
11 จ้ำงเหมำก ำจัดขยะติดเช้ือ กย. 63 216.00          216.00      เฉพำะเจำะจง บ.เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด บ.เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จ ำกัด 216.00          เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 3(จ)/2563 10-ต.ค.-62
12 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำกำยภำพบ ำบัด กย 6322,500.00     22,500.00  เฉพำะเจำะจง นำยสำริน เตียเจริญ นำยสำริน เตียเจริญ 22,500.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 7(จ)/2563 17-ต.ค.-62
13 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำกำยภำพบ ำบัด กย 6318,000.00     18,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงสำวชนำกำนต์ สุทธมำ นำงสำวชนำกำนต์ สุทธมำ 18,000.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 8(จ)/2563 17-ต.ค.-62
14 ค่ำเช่ำรถยนต์ สค. 63      24,717.00 24,717.00  เฉพำะเจำะจง บ.ศรีวัฒน์ ลิสว่ิง จ ำกัด  บ.ศรีวัฒน์ ลิสว่ิง จ ำกัด      24,717.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 14/2560 22-พ.ค.-60
15 ค่ำเช่ำรถยนต์ กย. 63      24,717.00 24,717.00  เฉพำะเจำะจง บ.ศรีวัฒน์ ลิสว่ิง จ ำกัด  บ.ศรีวัฒน์ ลิสว่ิง จ ำกัด      24,717.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 14/2560 22-พ.ค.-60
16 จ้ำงเหมำดูแลควำมสะอำด สค. 63      55,791.68 55,791.68  ประกวดรำคำ บ.เจเอส คลีนน่ิง จ ำกัด  บ.เจเอส คลีนน่ิง จ ำกัด      55,791.68 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 1/2563 24-ต.ค.-62
17 จ้ำงเหมำดูแลควำมสะอำด กย. 63      55,791.68 55,791.68  ประกวดรำคำ บ.เจเอส คลีนน่ิง จ ำกัด  บ.เจเอส คลีนน่ิง จ ำกัด      55,791.68 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 1/2563 24-ต.ค.-62
18 จ้ำงเหมำดูแลรักษำสวน สค.63      41,227.96 41,227.96  เฉพำะเจำะจง บ.เอพี พัฒนกิจ 2015 จ ำกัด

 บ.เอพี พัฒนกิจ 2015 
จ ำกัด      41,227.96 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 5/2563 8-พ.ย.-62

19 จ้ำงเหมำดูแลรักษำสวน กย.63      41,227.96 41,227.96  เฉพำะเจำะจง บ.เอพี พัฒนกิจ 2015 จ ำกัด
 บ.เอพี พัฒนกิจ 2015 
จ ำกัด      41,227.96 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 5/2563 8-พ.ย.-62

20 จ้ำงเหมำดูแลรักษำควำมปลอดภัย สค.63     43,826.68 43,826.68  ประกวดรำคำ บ.รักษำควำมปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป จ ำกัด
 บ.รักษำควำมปลอดภัย เซ
นทรี กรุ๊ป จ ำกัด      43,826.68 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 2/2563 25-ต.ค.-62

21 จ้ำงเหมำดูแลรักษำควำมปลอดภัย กย.63     43,826.68 43,826.68  ประกวดรำคำ บ.รักษำควำมปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป จ ำกัด
 บ.รักษำควำมปลอดภัย เซ
นทรี กรุ๊ป จ ำกัด      43,826.68 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด 2/2563 25-ต.ค.-62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2563
(ช่ือหน่วยงำน) โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำชญำณสังวรเพ่ือผู้สูงอำยุ จ.ชลบุรี

วันท่ี  30  เดือน  กันยำยน 2563

 ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำจัดซ้ือหรือจ้ำง
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง


