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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๔๖๓ 
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย

แบบ สบร. ๑

ลำดับ
ท ี่

งานท ีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท ี่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

ว ิธ ซีื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่ดัดเลือก 
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑ ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว ๗,๔๐๐.๐๐ ๗,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.หาดใหญ่ราชาเฟอร์นิเจอร์ บจ.หาดใหญ่ราชาเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติตรงตามท ีก่ำหนด ๐๐๓/ ๒<£๖๔ (๙ ต.ค. ๖๓)
๒ ซื้อเวชภัณฑม์ ใิช่ยา จำนวน ๘ รายการ ๒๔,๒๔๖.๐๐ ๒๔,๒๔๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ี.ซ ี.  ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท พ ี.ซ ี.  ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด คุณสมบัติตรงตามท ีก่ำหนด ๐๐๔/๒๕๖)๔ (๖ ต.ค. ๖๓)
๓ ซื้อเตาไฟฟ้าหัวเดียว จำนวน เอ เตา ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บัสร ีก่ารค้า บัสร ีก่ารค้า คุณสมบัติตรงตามท ีก่ำหนด ๐๐๕/๒๕๖๔ (๑๖ ต.ค. ๖๓)
๔ ซื้อแบตเตอรี่เครืองกระตุกหัวใจแบบอัตโนบัติ ๔,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.เชนต์เมด บจ.เซบต์เมด คุณสมบัติตรงตามท ีก่ำหนด ๐๐๖/๒๕๖๔ (๑๖ ต.ค. ๖๓)
๕ ซื้อเวชภัณฑม์ ใิช่ยา จำนวน ๑๗ รายการ ๔๙,๐๔๐.๐๐ ๔๙,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.ใบโอคอททอน บจ.ไบโอคอททอน คุณสมบัติตรงตามท ีก่ำหนด ๐๐๘/๒๕๖๔ (๖ ต.ค. ๖๓)
๖ ซื้อเสานํ้าเกลือแบบ ๔ แอก จำนวน ๔ ต้น ๘,๗๕๐.๐๐ ๘,๗๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ จ  บ า ง ก อ ก อ ิน เต อ ร ์เท รด ซ ี'พพลาย บจ.บางกอกอินเตอร์เทรด ซี'พพลาย คุณสมบัติตรงตามท ีก่ำหนด ๐๐๙/๒๕๖๔ (๒๑ ต.ค. ๖๓)
๗ ซื้อออกซิเจนชนิดถัง (แบบเติม) จำนวน ๓ รายการ ๔,๕๔0.00 ๔,๕๔0.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ปัตตานีอ๊อกซิเย่น บจ.ปัตตานีอ๊อกซิเย่น คุณสมบัติตรงตามท ีก่ำหนด ๐๑๐/๒๕๖๔ (๑๔ ต.ค. ๖๓)
๘ ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ ๗๓,๑๔๐ ๐๐ ๗๓,๑๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริเมดีเทค หจก.สิบสิริเมดีเทค คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๑๒/๒๕๖๔ (๕ ต.ค. ๖๓)
๙ ซื้อออกซิเจนชนิดถัง(แบบเติม) จำบวบ ๒ รายการ ๒,๙๒0.00 ๒,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.ปัตตานีอ๊อกซิเย่น บจ.ปัตตานีอ๊อกซิเย่น คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๑๔/๒๕๖๔ (๒๑ ต.ค. ๖๓)

๑๐ ซื้อนมผงสูตร ๑ ชนาด ๓๒๐ กรัม จำนวน ๑ ลัง ๑,๔๖๐.๐๐ ๑,๔๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านเบเบี้ชื่อป สะบ้าย้อย ร้านเบเบี้ชื่อป สะบ้าย้อย คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๑๙/๒๕๖๔ (๑๖ ต.ค. ๖๓)
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แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย

แบบ สขร. ๑

ลำดับ
ท่ี

งานที่จ ัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ 
หรือจัดจ้าง (บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซื้อหรือจ้าง รายซื้อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลท่ีดัดเลือก 
โดยสรุป

เลขที่และวันท ีข่องสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

๑
ซ ื้อ 'ว ้ส ค ุค อ ม พ ิว เต อ ร ์ ACER PSU M AIN POWER ๒ ๔  PIN TO  ๑ ๒  

PIN
๒,๔๐๐.๐๐ ๒1๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.สะบ้าย้อย ไอท ี หจก.สะบ้าย้อย ไอที คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๑๙/๒๔๖๔ (๖ พ.ย. ๖๓)

๒
จ้าง1ซ่อมเครื่องพิมพ เลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๒-๐๑/ 
๑๒๖

๓,๙๓๐.๐๐ ๓,๙๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.ทักษิณ อินโฟเทค บจ.ทักษิณ อินโ'ฟเทค คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๒๐/๒๔๖๔ (๔ พ.ย. ๖๓)

๓ จ้างปรับปรุงห้องคนย์รีฟรว์ ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง โชติ กระจกอลุมืเนียม โชติ กระจกอลมืเนียม คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๒๙/๒๔๖๔ (๒๖ พ.ย. ๖๓)
๔ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ๓๔,๔๐๐.๐๐ ๓๔,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.ยูนีตี้ เมติเทค บจ.ยูนีตี้ เมติเทค คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๓๔/๒๔๖๔ (๒๓ พ.ย. ๖๓)
๔ ซื้อเครื่องปรับอากาค ขนาด ๓๖,๐0 BTU พร้อมติดตัง ๔๖,๔๐๐.๐๐ ๔๖,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านสุกรอบ แอบด์ เซอร์วิส ร้านสุกรอบ แอนติ เซอร์วิส คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๓๖/๒๔๖๔ (๑๐ พ.ย. ๖๓)
๖ ซ้ือโทรตัพฑ์มือลือ ๓,๙๙๙.๐๐ ๓,๙๙๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านแตงโมพาณิชย์ ร้านแตงโมพาณิชย์ คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๓๓/๒๔๖๔ (๑๑ พ.ย. ๖๓)
๗ ซื้อออกซิเจนขนิดลัง(แบบเดิน) จำนวน ๔ รายการ ๙,๘๒๐.๐๐ ๙,๘๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.ปัตตานีอ๊อกซิเย,บ บจ.ปัตตานีอ๊อกซิเย'น คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๓๙/๒๔๖๔ (๑๓ พ.ย. ๖๓)
๘ ซื้อขั้นวางของ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.บางกอกอินเตอรเทรด ซ้พพลาย บจ บางกอกอินเตอร์เทรด ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๔๐/๒๔๖๔ (๓๐ พ.ย. ๖๓)
๙ ซื้อวัสดุทันตกรรน จำนวน ®<ะ รายการ ๓๑,๐๐๐.๐๐ ๓๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.เอส.ดี.ทันตเวช (๑๙๘๘) บจ.เอส.ดี.ทันตเวช (๑๙๘๘) คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๔๖/๒๔๖๔ (๒๓ พ.ย. ๖๓)

๑๐ ซื้อวัสดุทันตกรรน จำนวน ๒® รายการ ๔๑,๙๒๐.๐๐ ๔๑,๙๒)๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บจ.เคที เต็นท์แอนติจัหพลาย บจ.เคที เต็นท์แอนติซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามท่ีกำหนด ๐๔๙/๒๔๖๔ (๑๓ พ.ย. ๖๓)

/


