
แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก

ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา โดยสรุป

เลขที่สัญญา วนัที่

1 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ กง 8108 มค. 1,700.00               1,700.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สุธกีารยนต์มหาสารคาม 1,700.00        หจก.สุธกีารยนต์มหาสารคาม 1,700.00       ราคาต่ าสุด 113/64 30 พย. 2563

2 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,578.00               3,578.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฉัตรวฒันา 3,578.00        ร้านฉัตรวฒันา 3,578.00       ราคาต่ าสุด 114/64 30 พย. 2563

3 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ กจ 1590 มค. 4,990.00               4,990.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเบศณ์อมตะซาวด์ 4,990.00        ร้านเบศณ์อมตะซาวด์ 4,990.00       ราคาต่ าสุด 115/64

4 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ขนขยะ 3,130.00               3,130.00     เฉพาะเจาะจง อู่สุทินประเสริฐยนต์ 3,130.00        อู่สุทินประเสริฐยนต์ 3,130.00       ราคาต่ าสุด 116/64

5 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 69,550.00             69,550.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เนชั่นไวด์แอมบแูลนด์ฯ 69,550.00      หจก.เนชั่นไวด์แอมบแูลนด์ฯ 69,550.00     ราคาต่ าสุด 117/64

6 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,660.00               2,660.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วกิุล  เหล่าอาจ 2,660.00        น.ส.วกิุล  เหล่าอาจ 2,660.00       ราคาต่ าสุด 118/64

7 ซ้ือวสัดุส านักงาน 29,470.00             29,470.00   เฉพาะเจาะจง บ.เบสท์เทคโอเอ จ ากัด 29,470.00      บ.เบสท์เทคโอเอ จ ากัด 29,470.00     ราคาต่ าสุด 121/64

8 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 12,050.00             12,050.00   เฉพาะเจาะจง บ.อินเตอร์คอมพวิเตอร์ฯ 12,050.00      บ.อินเตอร์คอมพวิเตอร์ฯ 12,050.00     ราคาต่ าสุด 122/64

9 จ้างเหมาติดต้ังตู้ฆ่าเชื้อหอ้งทันตฯ 135,000.00           13,500.00   เฉพาะเจาะจง ร้านโกโต้ 13,500.00      ร้านโกโต้ 13,500.00     ราคาต่ าสุด 123/64

10 จ้างเหมาติดต้ังพาร์ทชั่นหอ้งทันตฯ 19,500.00             135,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านโกโต้ 135,000.00    ร้านโกโต้ 135,000.00   ราคาต่ าสุด 124/64

11 จ้างเหมาติดต้ังตู้ฆ่าเชื้อคลินิค ARI 80,000.00             80,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านโกโต้ 80,000.00      ร้านโกโต้ 80,000.00     ราคาต่ าสุด 125/64

12 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,940.00               2,940.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วกิุล  เหล่าอาจ 2,940.00        น.ส.วกิุล  เหล่าอาจ 2,940.00       ราคาต่ าสุด 127/64

13 ซ้ือวสัดุบริโภค 2,380.00               2,380.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.วกิุล  เหล่าอาจ 2,380.00        น.ส.วกิุล  เหล่าอาจ 2,380.00       ราคาต่ าสุด 128/64

14 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3,580.00               3,580.00     เฉพาะเจาะจง ร้านฉัตรวฒันา 3,580.00        ร้านฉัตรวฒันา 3,580.00       ราคาต่ าสุด 132/64

15 จ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 8,400.00               8,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพพี ีเมดิคอล 8,400.00        ร้านพพี ีเมดิคอล 8,400.00       ราคาต่ าสุด 133/64

16 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ กฉ 9162 มค. 4,890.00               4,890.00     เฉพาะเจาะจง ร้านผณินทร์ เมดิคอล เซอร์วสิ 4,890.00        ร้านผณินทร์ เมดิคอล เซอร์วสิ 4,890.00       ราคาต่ าสุด 134/64

17 จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ กง 8108 มค. 4,890.00               4,890.00     เฉพาะเจาะจง ร้านผณินทร์ เมดิคอล เซอร์วสิ 4,890.00        ร้านผณินทร์ เมดิคอล เซอร์วสิ 4,890.00       ราคาต่ าสุด 135/64

หรือข้อตกลง ในการซ้ือหรือจ้าง

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
หนว่ยงาน: โรงพยาบาลกนัทรวิชัย

วันที่  7 ธันวาคม 2563
รายชื่อผุ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เลขที่และวนัที่ของสัญญา
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