
แบบ สขร.๑

ลําดับ งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ
ราคากลาง

 วิธีการจัดซื้อ

จัดจาง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่ได้คัดเลือก

โดยสรุป

1 ซ่อมแซมอาคารห้องพัก       6,775.00 6,775.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐฐวัฒน์ มายุศิริ  นายณัฐฐวัฒน์ มายุศิริ        6,775.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 78(จ)/2563 14-พ.ค.-63

2 ซ่อมแซมอาคารห้องพัก     14,000.00 14,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐฐวัฒน์ มายุศิริ  นายณัฐฐวัฒน์ มายุศิริ      14,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 79(จ)/2563 14-พ.ค.-63

3 ซ่อมแซมเครื่องเติมอากาศ     25,145.00 25,145.00    เฉพาะเจาะจง
 หจก.เอส ดับบลิว เอเอ็นจิเนียริ่ง

 เซอร์วสิ

 หจก.เอส ดับบลิว เอเอ็นจิเนียริ่ง 

เซอร์วิส
     25,145.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 80(จ)/2563 14-พ.ค.-63

4 ซ่อมแซมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า     11,502.50 11,502.50    เฉพาะเจาะจง
 บ.เจนไลท์อินเตอร์เนชั่นแนล 

จํากัด
 บ.เจนไลท์อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด      11,502.50 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 81(จ)/2563 14-พ.ค.-63

5 จ้างตรวจวัดคุณภาพน้ํา     38,562.80 38,562.80    เฉพาะเจาะจง  บ.แปซิกฟิค แลยอราตอรี่ จํากัด
 หจก.เอส ดับบลิว เอเอ็นจิเนียริง 

เซอร์วิส
     38,562.80 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 82(จ)/2563 18-พ.ค.-63

6 จ้างเปลี่ยนชักโครก 18ห้อง     25,200.00 25,200.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐฐวัฒน์ มายุศิริ  นายณัฐฐวัฒน์ มายุศิริ      25,200.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 83(จ)/2563 22-พ.ค.-63

7 จ้างเปลี่ยนชักโครก 18ห้อง   126,400.00 126,400.00  เฉพาะเจาะจง นายณัฐฐวัฒน์ มายุศิริ  นายณัฐฐวัฒน์ มายุศิริ    126,400.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 84(จ)/2563 29-พ.ค.-63

8 จ้างเหมาพนักงานขับรถ เมย 63     10,080.00 10,080.00    เฉพาะเจาะจง นายเรืองยุทธ์  สงขลา  นายเรืองยุทธ์  สงขลา      10,080.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 63(จ)/2563 14-ม.ค.-63

9 จ้างตรวจห้องปฏิบัติการ เมย. 63       5,245.00 5,245.00       เฉพาะเจาะจง บ.อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จก.  บ.อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จก.        5,245.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 3/2563 2-ต.ค.-62

10 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เมย.63          2,140.00 2,140.00         เฉพาะเจาะจง
บ.ชาร์ป ดี-เวอร์ส บิสซิเนส 

โซลูชั่น จํากัด
บ.ชาร์ป ดี-เวอร์ส บิสซิเนส โซลูชัน

 จํากัด
          2,140.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 6/2563 20-พ.ย.-62

11 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พค.63          2,140.00 2,140.00         เฉพาะเจาะจง
บ.ชาร์ป ดี-เวอร์ส บิสซิเนส 

โซลูชั่น จํากัด
บ.ชาร์ป ดี-เวอร์ส บิสซิเนส โซลูชัน

 จํากัด
          2,140.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 6/2563 20-พ.ย.-62

12 างเหมาบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟ้          5,350.00 5,350.00         เฉพาะเจาะจง บ.เจนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากดั  บ.เจนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด           5,350.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 4/2563 10-ต.ค.-62

13 จ้างเหมากําจัดขยะติดเชื้อ เมย. 63 139.50         139.50         เฉพาะเจาะจง บ.เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จํากัด บ.เทร็นด์ อินเตอร์เทรด จํากัด 139.50          เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 3(จ)/2563 10-ต.ค.-62

14 ค่าจ้างเหมาบริการทํากายภาพบําบดั 18,000.00       18,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสาริน เตียเจริญ นายสาริน เตียเจริญ 18,000.00        เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 7(จ)/2563 17-ต.ค.-62

15 ค่าจ้างเหมาบริการทํากายภาพบําบดั 18,000.00       18,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวชนากานต์ สุทธมา นางสาวชนากานต์ สุทธมา 18,000.00        เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 8(จ)/2563 17-ต.ค.-62

16 ค่าเช่ารถยนต์ เมย. 63     24,717.00 24,717.00    เฉพาะเจาะจง บ.ศรีวัฒน์ ลิสวิ่ง จํากัด  บ.ศรีวัฒน์ ลิสวิ่ง จํากัด      24,717.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 14/2560 22-พ.ค.-60

17 ค่าเช่ารถยนต์ พค. 63     24,717.00 24,717.00    เฉพาะเจาะจง บ.ศรีวัฒน์ ลิสวิ่ง จํากัด  บ.ศรีวัฒน์ ลิสวิ่ง จํากัด      24,717.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 14/2560 22-พ.ค.-60

18 จ้างเหมาดูแลความสะอาด เมย. 63     55,791.66 55,791.66    ประกวดราคา บ.เจเอส คลีนนิ่ง จํากัด  บ.เจเอส คลีนนิ่ง จํากัด      55,791.66 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 1/2563 24-ต.ค.-62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

วันที่  31  เดือน   พฤษภาคม 2563

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาจัดซื้อหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

วันที่  31  เดือน   พฤษภาคม 2563

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาจัดซื้อหรือจ้าง
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

19 จ้างเหมาดูแลรักษาสวน เมย.63     41,178.52 41,178.52    เฉพาะเจาะจง บ.เอพี พัฒนกิจ 2015 จํากัด  บ.เอพี พัฒนกิจ 2015 จํากัด      41,178.52 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 5/2563 8-พ.ย.-62

20 เหมาดูแลรักษาความปลอดภัย เมย     43,826.66 43,826.66    ประกวดราคา ักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป จาํ
 บ.รักษาความปลอดภัย เซนทรี 

กรุ๊ป จํากัด
     43,826.66 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 2/2563 25-ต.ค.-62

21 งเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย พค.     43,826.66 43,826.66    ประกวดราคา ักษาความปลอดภัย เซนทรี กรุ๊ป จาํ
 บ.รักษาความปลอดภัย เซนทรี 

กรุ๊ป จํากัด
     43,826.66 เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด 2/2563 25-ต.ค.-62


