
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ หรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

จัดซื้อ

1 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 35,310.00             35,310.00 เฉพาะเจาะจง บ.แมคเมดิคัล จํากัด  บ.แมคเมดิคัล จํากัด  35,310.00 เสนอราคาต่ําสุด 4(ซ)/2564 ลว.2/11/63

2 เวชภัณฑมิใชยา 10,015.20             10,015.20        เฉพาะเจาะจง บ. ดีฟารมาซี จํากัด บ. ดีฟารมาซี จํากัด 10,015.20           เสนอราคาต่ําสุด 5(ซ)/2564 ลว.2/11/63

3 วัสดุงานบานงานครัว 16,600.00             16,600.00        เฉพาะเจาะจง นางประทุมมา  เชื้ออินทร นางประทุมมา  เชื้ออินทร 16,600.00           เสนอราคาต่ําสุด 6(ซ)/2564 ลว.2/11/63

4 วัสดุสาํนักงาน 14,255.00             14,255.00        เฉพาะเจาะจง บ. มณีรักษสเตชั่นเนอรี่ จํากัด บ. มณีรักษสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 14,255.00           เสนอราคาต่ําสุด 7(ซ)/2564 ลว.2/11/63

5 วัสดุคอมพิวเตอร 7,170.02               7,170.02          เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด บ.ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 7,170.02             เสนอราคาต่ําสุด 8(ซ)/2564 ลว.2/11/63

6 เวชภัณฑยา 3,745.00               3,745.00          เฉพาะเจาะจง บ. นูฟารมาแอนดเฮลทแคร จํากัด บ. นูฟารมาแอนดเฮลทแคร จํากัด 3,745.00             เสนอราคาต่ําสุด 9(ซ)/2564 ลว.3/11/63

7 เวชภัณฑยา 3,230.00               3,230.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอสเมดิคอล จํากัด บ.เอสพีเอสเมดิคอล จํากัด 3,230.00             เสนอราคาต่ําสุด 10(ซ)/2564 ลว.3/11/63

8 เวชภัณฑยา 1,498.00               1,498.00          เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟารมาซูติคอล จํากัด บ.สยามฟารมาซูติคอล จํากัด 1,498.00             เสนอราคาต่ําสุด 11(ซ)/2564 ลว.3/11/63

9 เวชภัณฑยา 2,040.00               2,040.00          เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเคมีคอลส จํากัด บ.ทีโอเคมีคอลส จํากัด 2,040.00             เสนอราคาต่ําสุด 12(ซ)/2564 ลว.3/11/63

10 เวชภัณฑยา 9,743.16               9,743.16          เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม 9,743.16             เสนอราคาต่ําสุด 13(ซ)/2564 ลว.3/11/63

11 เวชภัณฑยา 634.00                 634.00             เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟารม จํากัด บ.โปลิฟารม จํากัด 634.00               เสนอราคาต่ําสุด 14(ซ)/2564 ลว.3/11/63

12 เวชภัณฑยา 15,905.00             15,905.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน จํากัด บ.เมดไลน จํากัด 15,905.00           เสนอราคาต่ําสุด 15(ซ)/2564 ลว.3/11/63

13 เวชภัณฑยา 336.00                 336.00             เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรักส จํากัด บ.บางกอกดรักส จํากัด 336.00               เสนอราคาต่ําสุด 16(ซ)/2564 ลว.3/11/63

14 เวชภัณฑยา 5,700.00               5,700.00          เฉพาะเจาะจง บ.คอนครกัส จํากัด บ.คอนครกัส จํากัด 5,700.00             เสนอราคาต่ําสุด 17(ซ)/2564 ลว.3/11/63

15 เวชภัณฑยา 2,700.00               2,700.00          เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอเคมีคอลส จํากัด บ.ทีโอเคมีคอลส จํากัด 2,700.00             เสนอราคาต่ําสุด 18(ซ)/2564 ลว.3/11/63

16 วัสดุเช้ือเพลิง 3,900.00               3,900.00          เฉพาะเจาะจง บ.เตยีวเจริญ จํากัด บ.เตยีวเจริญ จํากัด 3,900.00             เสนอราคาต่ําสุด 19(ซ)/2564 ลว.3/11/63

17 วัสดุงานบานงานครัว 3,180.00               3,180.00          เฉพาะเจาะจง บ.มณีรักษสเตชั่นเนอรี่ จํากัด บ.มณีรักษสเตชั่นเนอรี่ จํากัด 3,180.00             เสนอราคาต่ําสุด 20(ซ)/2564 ลว.10/11/63

18 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,679.00               3,679.00          เฉพาะเจาะจง รานหนองจับเตาโฮมโปร รานหนองจับเตาโฮมโปร 3,679.00             เสนอราคาต่ําสุด 21(ซ)/2564 ลว.11/11/63

19 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,309.00               2,309.00          เฉพาะเจาะจง รานชูเกียรติ รานชูเกียรติ 2,309.00             เสนอราคาต่ําสุด 22(ซ)/2564 ลว.26/11/63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ  จังหวัดชลบุรี

วันที่ 30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563
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20 วัสดุงานบานงานครัว 3,210.00               3,210.00          เฉพาะเจาะจง รานไทยแมคคลอนิคลั เซ็นเตอร รานไทยแมคคลอนิคลั เซ็นเตอร 3,210.00             เสนอราคาต่ําสุด 23(ซ)/2564 ลว.23/11/63

จัดจาง

1
จางเหมาหัตถบริการ ปงบประมาณ 2564 201,600.00           201,600.00       เฉพาะเจาะจง นางนันทภัส  ดวงจันทร นางนันทภัส  ดวงจันทร 201,600.00         เสนอราคาต่ําสุด

3(จ)/2564 ลว.2 /11/63

2
จางเหมาหัตถบริการ ปงบประมาณ 2564 201,600.00           201,600.00       เฉพาะเจาะจง นางดาวรุง  พัฒนแหวว นางดาวรุง  พัฒนแหวว 201,600.00         เสนอราคาต่ําสุด

4(จ)/2564 ลว.2/11/63

3
จางเหมาบริการทํากายภาพบําบัด 

ปงบประมาณ 2564

333,000.00           333,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสาริน  เตียวเจริญ นายสาริน  เตียวเจริญ 333,000.00         เสนอราคาต่ําสุด
5(จ)/2564 ลว.3/11/63

4
จางเหมาบริการทํากายภาพบําบัด 

ปงบประมาณ 2564

333,000.00           333,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต  สุทธมา นางสาวชนากานต  สุทธมา 333,000.00         เสนอราคาต่ําสุด
6(จ)/2564 ลว.3/11/63

5 จางเหมาพนักงานขับรถ 10,505.00             10,505.00        เฉพาะเจาะจง นายเรืองยุทธ  สงลา นายเรืองยุทธ  สงลา 10,505.00           เสนอราคาต่ําสุด 7(จ)/2564 ลว.14/11/63

6 จางเหมากําจัดปลวก มด แมลงสาป หนู 14,980.00             14,980.00        เฉพาะเจาะจง บ.ดับบลิว เค ดี เอ็นไวรอนเมนท จก. บ.ดับบลิว เค ดี เอ็นไวรอนเมนท จก. 14,980.00           เสนอราคาต่ําสุด 8(จ)/2564 ลว.3 พย.63

7 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟา 47,026.50             47,026.50        เฉพาะเจาะจง บ.เจนไลท อินเตอรเนชั่นแนล จก. บ.เจนไลท อินเตอรเนชั่นแนล จก. 47,026.50           เสนอราคาต่ําสุด 9(จ)/2564 ลว.3/11/63

8 จางเหมาดูแลเครื่องผลิตน้ํารอน 37,450.00             37,450.00        เฉพาะเจาะจง บ.แพค เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จก. บ.แพค เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จก. 37,450.00           เสนอราคาต่ําสุด 10(จ)/2564 ลว.3/11/63

9
จางเหมาบริการซักฟอก ปงบประมาณ 

2564

145,620.00           145,620.00 เฉพาะเจาะจง นางสายชล  ฉิมบานไร นางสายชล  ฉิมบานไร 145,620.00         เสนอราคาต่ําสุด
10.1(จ)/2564 ลว.3/11/63

10 จางเหมาพาหนะเดินทาง 54,000.00             54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปณิธาน  บุญเล้ียง นายปณิธาน  บุญเลี้ยง 54,000.00           เสนอราคาต่ําสุด 11(จ)/2564 ลว.5/11/63

11
จางเหมาบํารุงรักษาระบบโทรศพัทตูสาขา 18,618.00             18,618.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไอแซคมารเก็ตติ้ง จก. บ.ไอแซคมารเก็ตติ้ง จก. 18,618.00           เสนอราคาต่ําสุด

12(จ)/2564 ลว.5/11/63

12
จางบริการเช็คเครื่องเติมอากาศ 18,190.00             18,190.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดับบลิวเอ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.เอส.ดับบลิวเอ เอ็นจิเนียริ่ง 18,190.00           เสนอราคาต่ําสุด

13(จ)/2564 ลว.5/11/63

13
จางเหมาพนักงานหองยา ปงบประมาณ 

2564

144,000.00           144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัศุมา  ไชยเจริญ นางสาวอัศุมา  ไชยเจริญ 144,000.00         เสนอราคาต่ําสุด
14(จ)/2564 ลว.5/11/63

14 ซอมเครื่องทําน้ําอุนสระธาราบําบัด 48,471.00             48,471.00        เฉพาะเจาะจง บ.แพค เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด บ.แพค เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด 48,471.00           เสนอราคาต่ําสุด 15(จ)/2564 ลว.11/11/63

15 ซอมเครื่องเติมอากาศ 38,520.00             38,520.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดับบลิวเอ เอ็นจิเนียริ่ง หจก.เอส.ดับบลิวเอ เอ็นจิเนียริ่ง 38,520.00           เสนอราคาต่ําสุด 16(จ)/2564 ลว.11/11/63

16 ซอมเครื่องซักผา 50 ปอนด 31,522.20             31,522.20        เฉพาะเจาะจง บ.เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จก. บ.เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จก. 31,522.20           เสนอราคาต่ําสุด 17(จ)/2564 ลว.16/11/63
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17 ซอมครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 8,025.00               8,025.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอส ฮีสลิ่ง จํากัด บ.เอส ฮีสลิ่ง จํากัด 8,025.00             เสนอราคาต่ําสุด 18(จ)/2564 ลว.23/11/63

18 ซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร 8,150.00               8,150.00          เฉพาะเจาะจง ราน กรีนเทคโนโลยี เซอรวิส จก. ราน กรีนเทคโนโลยี เซอรวิส จก. 8,150.00             เสนอราคาต่ําสุด 19(จ)/2564 ลว.24/11/63

19
จางเหมาดูแลรักษาความสะอาด 

ปงบประมาณ 2564
669,500.00           669,500.00

ประกวดราคา 

e-bidding

1. หจก.วี อาร เคมีคอล เสนอราคา 

659,976.-บาท
บริษัท พีโอกรุป จํากัด 638,500.00         เสนอราคาต่ําสุด สัญญา 1/2564 ลว.6พย.63

2. หจก.วรกาญจนไทยเซอรวิส จก. 

เสนอราคา 658,799.-บาท

3. บ.รักษาความปลอดภัย เอส.บี.

เอส.ซ.ีกรุป จก. เสนอราคา 

790,160.51 บาท

4. บ.เจเอส คลีนนิ่ง จก. เสนอราคา 

669,000.-บาท

5. บ.พีโอกรุป จํากัด เสนอราคา 

638,500.-บาท

6. บ.รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส 

เอสแอนดเอส จก. เสนอราคา 

666,000 บาท

20
คาเชาเครื่องถายเอกสาร ปงบประมาณ 

2564

42,000.00             42,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ชารป ด-ีเวอรส บิสซิเนส โซลูชั่น 

จก.

บ.ชารป ด-ีเวอรส บิสซิเนส โซลูชั่น จก. 42,000.00           เสนอราคาต่ําสุด
สัญญา 2/2564 ลว.12/11/63

21
จางตรวจหองปฏิบัตกิาร ปงบประมาณ 

2564

150,000.00           150,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด บ.อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด 150,000.00         เสนอราคาต่ําสุด
สัญญา 3/2564 ลว.12/11/63

22
จางเหมาดูแลรักษาสวน สนามหญา

ปงบประมาณ 2564
494,340.00           494,340.00 เฉพาะเจาะจง

1. หจก.เคเค อินเตอร 89 เสนอราคา

 667,680 บาท
บริษัท เอพี พัฒนกิจ 2015 จํากัด 494,340.00 เสนอราคาต่ําสุด สญัญา 4/2564 ลว.11/11/63

2. บ.เซ็นทรัลพอยท เซอรวิส จก. 

เสนอราคา 677,800 บาท

3. บ.เอพี พัฒนกิจ 2015 จก.เสนอ

ราคา 494,340 บาท



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก ราคาที่ตกลงซื้อ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ หรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ  จังหวัดชลบุรี

วันที่ 30  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

23
จางเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 

ปงบประมาณ 2564
525,920.00           525,920.00

ประกวดราคา 

e-bidding

1. บ.รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น 

แอนด เซอรวิส จก.เสนอราคา 

500,000 บาท

บ.รักษษความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด 

เซอรวิส จํากัด
500,000.00 เสนอราคาต่ําสุด สญัญา 5/2564 ลว.27/11/63

2. บ.รักษาความปลอดภัย เซฟ จก. 

เสนอราคา 606,690 บาท

3. บ.รักษาความปลอดภัย แทนคณุ 

จก. เสนอราคา 524,990.-บาท

4. บ.รักษาความปลอดภัย เซนทรี 

กรุป จก. เสนอราคา 576,000.-บาท

5. บ.รักษาความปลอดภัย เกรียง จก.

 เสนอราคา 525,920.-บาท

6. บ.รักษาความปลอดภัย เอส.บี.

เอส.ซ.ีกรุป จก. เสนอราคา 

657,595.14 บาท

 7. บ.รักษาความปลอดภัย มิสเตอร

กัน จก. เสนอราคา 500,400 บาท

8. บ.รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.

ยุคขะระ จก.เสนอราคา 525,920.-

บาท

9. บ.รักษาความปลอดภัย เจเอสซี 

จก. เสนอราคา 523,020.-บาท


