
                                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน  เมษายน  2562                                       แบบ สขร.1                                                                                         

                                                                                   โรงพยาบาลพลับพลาชัย                                                                                                                                                                            

                                                               วันที ่ 1  มกราคม   2561 - มีนาคม 2561  ไตรมาศ 2 ปี 2561                                                                                                                                                                                                                                                                วันที ่ 30  เมษายน 2562                                                                                                                                                                             

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุงานบ้านงานครัว (19 รายการ) 49,026       49,026       เฉพาะเจาะจง บริษัท ก้ าหมงเคร่ืองครัวจ ากัด 49,026       ราคาต่ าสุด

2 วัสดุส านักงาน (25 รายการ) 19,209       19,209       เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธงชัยโอเอ

เซลส์แอนเซอร์วิส 19,209       ราคาต่ าสุด

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ (10 รายการ) 8,030        8,030         เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธงชัยโอเอ

เซลส์แอนเซอร์วิส 8,030         ราคาต่ าสุด



                                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน  พฤษภาคม  2562                                       แบบ สขร.1                                                                                         

                                                                                   โรงพยาบาลพลับพลาชัย                                                                                                                                                                            

                                                               วันที ่ 1  มกราคม   2561 - มีนาคม 2561  ไตรมาศ 2 ปี 2561                                                                                                                                                                                                                                                                วันที ่ 31  พฤษภาคม 2562                                                                                                                                                                             

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1

รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า110 

กิโลวัตต์ขับเคล่ือน2 ล้อแบบดับเบิล้

แค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ

หลังคาเหล็ก

804,000     804,000     เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จ ากัด 804,000      ราคาต่ าสุด

2 วัสดุงานบ้านงานครัว (15 รายการ) 16,800       16,800       เฉพาะเจาะจง บริษัท ก้ าหมงเคร่ืองครัวจ ากัด 16,800       ราคาต่ าสุด

3 วัสดุส านักงาน (49 รายการ) 33,774       33,774       เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธงชัยโอเอ

เซลส์แอนเซอร์วิส 33,774       ราคาต่ าสุด

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ (53 รายการ) 24,108       24,108       เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธงชัยโอเอ

เซลส์แอนเซอร์วิส 24,108       ราคาต่ าสุด



                                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน  มิถุนายน  2562                                       แบบ สขร.1                                                                                         

                                                                                   โรงพยาบาลพลับพลาชัย                                                                                                                                                                            

                                                               วันที ่ 1  มกราคม   2561 - มีนาคม 2561  ไตรมาศ 2 ปี 2561                                                                                                                                                                                                                                                                วันที ่ 28  มิถุนายน 2562                                                                                                                                                                             

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลง

ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่

คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่

ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างซ่อมโทรศัพท์ 1,800        1,800         เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ธงชัยโอเอ

เซลส์แอนเซอร์วิส 1,800         ราคาต่ าสุด

2 เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบเข็ม 1,200        1,200         เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เปรมสุข 56 1,200         ราคาต่ าสุด

3 ค่าจ้างเหมาบริการ ซ่อมยูนิตท าฟัน 3,470        3,470         เฉพาะเจาะจง

บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป 

จ ากัด 3,470         ราคาต่ าสุด



                                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน  เมษายน  2562                                       แบบ สขร.1                                                                                         

                                                                                   โรงพยาบาลพลับพลาชัย                                                                                                                                                                            

                                                                        วันที ่ 30  เมษายน 2562                                                                                                                                                                             



                                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน  พฤษภาคม  2562                                       แบบ สขร.1                                                                                         

                                                                                   โรงพยาบาลพลับพลาชัย                                                                                                                                                                            

                                                                        วันที ่ 31  พฤษภาคม 2562                                                                                                                                                                             



                                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน  มิถุนายน  2562                                       แบบ สขร.1                                                                                         

                                                                                   โรงพยาบาลพลับพลาชัย                                                                                                                                                                            

                                                                        วันที ่ 28  มิถุนายน 2562                                                                                                                                                                             


