


แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

1 ค่าพานพมุดอกไม้สด 1,000.00 1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เอ็นดู ร้านดอกไม้เอ็นดู เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  17 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 1,000.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 1,000.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

2 ค่าพานพุมดอกไม้สด 500.00 500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เอน็ดู ร้านดอกไม้เอน็ดู เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  18 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 500.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 500.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

3 ค่าวสัดุส านักงาน (1 รายการ) 100.00 100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดีไซน์บิซิเนสชอป ร้านดีไซน์บิซิเนสชอป เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  17 ม.ค. 62

เสนอราคาเปน็เงิน 100.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 100.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

4 วสัดุคอมพิวเตอร์ (1 รายการ) 7,400.00 7,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมาย คอม ร้านมาย คอม เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  25 ม.ค. 62

เสนอราคาเปน็เงิน 7,400.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 7,400.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

5 วัสดุยานพาหนะ 2,800.00 2,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.จักรพรรด์ิยานยนต์ จก. บ.จักรพรรด์ิยานยนต์ จก. เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  11 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 2,800.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 2,800.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

6 วัสดุก่อสร้าง  (8 รายการ) 1,435.00 1,435.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เจ ช้อป ร้าน เอส เจ ช้อป เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  29 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 1,435.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 1,435.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

7 วสัดุยานพาหนะ 3,537.00 3,537.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ่ากัด บ. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  29 ม.ค. 62

เสนอราคาเปน็เงิน 3,537.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 3,537.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

8 จัดจ้างประชาสัมพนัธ์ 6,290.00                  6,290.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ่านาจ  ภู่โพธิ์ นายอ่านาจ  ภู่โพธิ์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  4 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 6,290.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 6,290.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

9 จัดจ้างซ่อมหลังคาสสอ.เมือง 25,200.00                25,200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศักด์ิศิริ บวิด้ิงพลัส หจก.ศักด์ิศิริ บวิด้ิงพลัส เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  4 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 25,200.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 25,200.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

10 จัดจ้างท าปา้ยฯ 4,815.00                  4,815.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ท ีดีนัมเบอร์วัน จ่ากัด (ส่านักงานใหญ)่ บ.ท ีดีนัมเบอร์วัน จ่ากัด (ส่านักงานใหญ)่ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  8 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 4,815.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 4,815.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน
ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา
วนัที่ 4 เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 
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11 จัดจ้างซักผ้าปหูอ้งประชุมฯ 2,080.00                  2,080.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง นายนวด ซัก อบ รีด นายนวด ซัก อบ รีด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  8 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 2,080.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 2,080.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

12 จัดจ้างซ่อมแซมอาคารฯ 67,482.00                67,482.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนกิต   สว่างสุข นายธนกิต   สว่างสุข เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  14 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 67,482.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 67,482.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

13 จัดจ้างซ่อมบา้นพกัฯ 7,464.00                  7,464.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนกิต   สว่างสุข นายธนกิต   สว่างสุข เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  17 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 7,464.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 7,464.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

14 จัดจ้างซ่อมเครื องปรับอากาศฯ 29,454.00                29,454.00               วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนกิต   สว่างสุข นายธนกิต   สว่างสุข เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  16 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 29,454.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 29,454.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

15 จัดจ้างท่าเอกสารฯ 720.00                     720.00                    วิธีเฉพาะเจาะจง นายขวัญเมือง   ตันตะราวงศา นายขวัญเมือง   ตันตะราวงศา เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  7 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 720.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 720.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

16 ครุภณัฑ์การแพทย์ เครื องดึงคอฯ 1,116,000.00           1,116,000.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ งจ่ากัด บริษทั ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ งจ่ากัด เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  23 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 1,116,000.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 1,116,000.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

17 ครุภณัฑ์ส่านักงาน เครื องพมิพดี์ดไฟฟา้ 21,900.00                21,900.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ ศิริโรจน์ครุภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  3 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 21,900.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 21,900.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน

18 ครุภณัฑ์ส่านักงาน  6 รายการ 75,900.00                75,900.00               วิธีเฉพาะเจาะจง พนาวัฒน์ เฟอร์นิเจอร์ พนาวัฒน์ เฟอร์นิเจอร์ เปน็ผู้เสนอราคาต ่าสุดและ วันที  3 ม.ค. 62
เสนอราคาเปน็เงิน 75,900.- บาท เสนอราคาเปน็เงิน 75,900.- บาท รายละเอียดที เสนอถูกต้อง

ครบถ้วน


