


แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ท ำป้ำยไวนิล 5 ธันวำคม 2,250.00               2,250.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังสมบูรณ์ป้ำยอิงค์เจ็ท ร้ำนวังสมบูรณ์ป้ำยอิงค์เจ็ท รำคำต  ำสุด 1/12/2564

2 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะ เช็คระยะ กง-365 12,629.21              12,629.21          เฉพำะเจำะจง บจก.โตโยต้ำสระแก้ว บจก.โตโยต้ำสระแก้ว รำคำต  ำสุด 6/12/2564

3 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 188,400.00            188,400.00         เฉพำะเจำะจง บจก.เจ.เอฟ.แอดวำน บจก.เจ.เอฟ.แอดวำน รำคำต  ำสุด 7/12/2564

4 ถุงมือผ่ำตัด 6,000.00               6,000.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ไซเอนซ์เมด บจก.ไซเอนซ์เมด รำคำต  ำสุด 16/12/2564

5 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1,040.00               1,040.00            เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 17/12/2564

6 สำยยำง 4 หุน 890.00                  890.00              เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย รำคำต  ำสุด 17/12/2564

7 ถ่ำยเอกสำร 2,810.00               2,810.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน พี เค เครื องเขียน ร้ำน พี เค เครื องเขียน รำคำต  ำสุด 17/12/2564

8 วัสดุก่อสร้ำง 5,245.00               5,245.00            เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 17/12/2564

9 วัสดุส ำนักงำน 13,180.00              13,180.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย รำคำต  ำสุด 17/12/2564
10 วัสดุส ำนักงำน 13,865.00              13,865.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังสมบูรณ์เครื องเขียน ร้ำนวังสมบูรณ์เครื องเขียน รำคำต  ำสุด 17/12/2564
11 วัสดุส ำนักงำน 24,840.00              24,840.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วังน  ำเย็นสหภัณฑ์ หจก.วังน  ำเย็นสหภัณฑ์ รำคำต  ำสุด 17/12/2564

12 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 75,704.00              75,704.00          เฉพำะเจำะจง บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย บจก.เคเอสเอ็มซุปเปอร์ซัพพลำย รำคำต  ำสุด 17/12/2564

13 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 18,950.00              18,950.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนวังสมบูรณ์เครื องเขียน ร้ำนวังสมบูรณ์เครื องเขียน รำคำต  ำสุด 17/12/2564

14 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,280.00               9,280.00            เฉพำะเจำะจง หจก.วี.อำร์ เคมีคอล หจก.วี.อำร์ เคมีคอล รำคำต  ำสุด 17/12/2564

15 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 6,227.40               6,227.40            เฉพำะเจำะจง บจก.สเตเบิ ล บจก.สเตเบิ ล รำคำต  ำสุด 17/12/2564

16 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 17,100.00              17,100.00          เฉพำะเจำะจง บจก.กล้ำอินเตอร์เทรด บจก.กล้ำอินเตอร์เทรด รำคำต  ำสุด 17/12/2564

17 วัสดุส ำนักงำน 32,750.00              32,750.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนน  ำดื มบีเฟรช ร้ำนน  ำดื มบีเฟรช รำคำต  ำสุด 17/12/2564

18 ถมดินพร้อมปรับหน้ำดิน 27,550.00              27,550.00          เฉพำะเจำะจง หจก.วังสมบูรณ์โลหะ หจก.วังสมบูรณ์โลหะ รำคำต  ำสุด 17/12/2564

19 ไมโครโฟน 1,590.00               1,590.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พี.คอนเน็ค (ส ำนักงำนใหญ่) ร้ำน เอ.พี.คอนเน็ค (ส ำนักงำนใหญ่) รำคำต  ำสุด 20/12/2564

20 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,960.00               2,960.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอ.พี.คอนเน็ค (ส ำนักงำนใหญ่) ร้ำน เอ.พี.คอนเน็ค (ส ำนักงำนใหญ่) รำคำต  ำสุด 20/12/2564

21 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน(เครื องปรับอำกำศ) 1,500.00               1,500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนดำวแอร์ ร้ำนดำวแอร์ รำคำต  ำสุด 20/12/2564

22 ซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ส ำนักงำน(เครื องปรับอำกำศ) 2,800.00               2,800.00            เฉพำะเจำะจง บจก.วังน  ำเย็นออโต้แอร์ บจก.วังน  ำเย็นออโต้แอร์ รำคำต  ำสุด 20/12/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2564
โรงพยำบำลวังสมบูรณ์

ข้อมูลต้ังแต่วันท่ี  1 ธันวำคม 2564 ถึง วันท่ี 20 ธันวำคม 2564 


