
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ราคากลาง ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซ้ือวัสดุกอสราง 3,080.00            เฉพาะเจาะจง รานอาวลึกกอสราง 3,080.00                ราคาตํ่าสุด 784/2564  ลงวันท่ี 5 กค.64

2 ซ้ือวัสดุกอสราง 3,385.00            เฉพาะเจาะจง รานอาวลึกกอสราง 3,385.00                ราคาตํ่าสุด 827/2564 ลงวันท่ี 14 กค.64

3 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 13,000.00          เฉพาะเจาะจง รานเลิศชัยเคร่ืองใชสํานักงาน (สนง.ใหญ) 13,000.00              ราคาตํ่าสุด 790/2564 ลงวันท่ี 9 กค.64

4 ซ้ือครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 1,999,000.00      e-bidding บ.ฟเออร คอรเปอรเรช่ัน จก. 1,999,000.00          ราคาตํ่าสุด  2/2564 ลงวันท่ี 26 เมย.64

5 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,640.00            เฉพาะเจาะจง รานจูนการไฟฟา (สนง.ใหญ) 4,640.00                ราคาตํ่าสุด 783/2564 ลงวันท่ี 9 กค.64

6 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแตงกาย 25,000.00          เฉพาะเจาะจง หขก.เอส.เอส.คอทตอนไทย คอรเปอรเรช่ัน 25,000.00              ราคาตํ่าสุด 828/2564 ลงวันท่ี 14 กค.64

7 ซ้ือวัสดุกอสราง 4,970.00            เฉพาะเจาะจง รานอาวลึกกอสราง 4,970.00                ราคาตํ่าสุด 834/2564 ลงวันท่ี 15 กค.64

8 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 3,240.00            เฉพาะเจาะจง รานเลิศชัยเคร่ืองใชสํานักงาน (สนง.ใหญ) 3,240.00                ราคาตํ่าสุด 839/2564 ลงวันท่ี 19 กค.64

9 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 6,300.00            เฉพาะเจาะจง บ.แกวทีวีการไฟฟา จํากัด 6,300.00                ราคาตํ่าสุด 838/2564 ลงวันท่ี 19 กค.64

10 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 8,695.00          เฉพาะเจาะจง รานเลิศชัยเครื่องใชสํานักงาน (สนง.ใหญ) 8,695.00             ราคาตํ่าสุด 835/2564 ลงวันท่ี 15 กค.64

11 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 1,535.00            เฉพาะเจาะจง รานเลิศชัยเคร่ืองใชสํานักงาน (สนง.ใหญ) 1,535.00                ราคาตํ่าสุด 836/2564 ลงวันท่ี 15 กค.64

12 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 20,000.00          เฉพาะเจาะจง รานเลิศชัยเคร่ืองใชสํานักงาน (สนง.ใหญ) 20,000.00              ราคาตํ่าสุด 837/2564 ลงวันท่ี 19 กค.64

13 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 7,575.60            เฉพาะเจาะจง รานเลิศชัยเคร่ืองใชสํานักงาน (สนง.ใหญ) 7,575.60                ราคาตํ่าสุด 832/2564 ลงวันท่ี 15 กค.64

14 ซ้ือวัสดุอ่ืน ๆ 3,552.00            เฉพาะเจาะจง รานเลิศชัยเคร่ืองใชสํานักงาน (สนง.ใหญ) 3,552.00                ราคาตํ่าสุด 837/2564 ลงวันท่ี 19 กค.64

15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 36,600.00          เฉพาะเจาะจง ราน M Computer 36,600.00              ราคาตํ่าสุด 859/2564 ลงวันท่ี 19 กค.64

16 ซ้ือวัสดุสํานักงาน 9,500.00            เฉพาะเจาะจง ราน M Computer 9,500.00                ราคาตํ่าสุด 860/2564 ลงวันท่ี 19 กค.64

17 ซ้ือวัสดุโฆษณาเผยแพร 1,800.00            เฉพาะเจาะจง ราน M Computer 1,800.00                ราคาตํ่าสุด 861/2564 ลงวันท่ี 19 กค.64

18 ซ้ือครุภัณฑการแพทย 566,000.00         e-bidding บ. ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จก 566,000.00            ราคาตํ่าสุด 6/2564 ลงวันท่ี 29 เมย.64

19 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,205.00            เฉพาะเจาะจง รานจูนการไฟฟา (สนง.ใหญ) 1,205.00                ราคาตํ่าสุด 857/2564 ลงวันท่ี 19 กค.64

20 ซ้ือครุภัณฑการแพทย 114,780.00         e-bidding หจก.ไลฟ เมดิคอล 114,780.00            ราคาตํ่าสุด 9/2564 ลงวันท่ี 30 เมย.64

21 ซ้ือครุภัณฑการแพทย 19,950.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จก. 19,950.00              ราคาตํ่าสุด 800/2564 ลงวันท่ี 15 9 กค.64

22 ซ้ือวัสดุการแพทย 1,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดิกพลัส จก. 1,000.00                ราคาตํ่าสุด 885/2564 ลงวันท่ี 19 กค.64
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23 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 780.00              เฉพาะเจาะจง รานจูนการไฟฟา (สนง.ใหญ) 780.00                  ราคาตํ่าสุด 865/2564 ลงวันท่ี 19 กค.64

24 ซ้ือครุภัณฑการแพทย 8,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.ซีลเลอร เมดิคอล จก. 8,500.00                ราคาตํ่าสุด  801/2564 ลงวันท่ี 9 กค.64

25 ซ้ือครุภัณฑการแพทย 3,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.ลัค เอเชีย อินเตอรเทรด จก. (สนง.ใหญ) 3,500.00                ราคาตํ่าสุด 802/2564 ลงวันท่ี 9 กค.64

26 ซ้ือครุภัณฑการแพทย 23,450.00          เฉพาะเจาะจง บ.วี.ไอ.พี.เค มารเก็ตต้ิง จก. 23,450.00              ราคาตํ่าสุด 803/2564 ลงวันท่ี 9 กค.64

26 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว แกส กค.64 8,100.00            เฉพาะเจาะจง รานชัยนภาเฟอรนิเจอร 8,100.00                ราคาตํ่าสุด 777/2564 ลงวันท่ี 17 กค.64

27 ซ้ือวัสดุการแพทย ออกซิเจน กค. 64 53,185.00          เฉพาะเจาะจง บ. สหายแกส จก. สนงใหญ 53,185.00              ราคาตํ่าสุด 678/2564 ลงวันท่ี 1 มิย.64

28 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน กค.64 63,384.00          เฉพาะเจาะจง หจก.พรภักดี อาวลึก 63,384.00              ราคาตํ่าสุด กบ 0032.301/2/

29 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (นํ้าด่ืม กค.64) 4,947.00            เฉพาะเจาะจง ราน วีช็อปอาวลึก 4,947.00                ราคาตํ่าสุด สัญญาซ้ือเลขท่ี 2/2564

3,020,653.60   3,020,653.60      

แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ราคากลาง เลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คาขยะมูลฝอย 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลอาวลึกใต 3,000.00 ราคาตํ่าสุด 201/2564 ลงันท่ี 4 มิย.64

2 จางซอมเคร่ืองปรับอากาศ 39,500.00          เฉพาะเจาะจง รานชางเอ็มแอรบาน-จานดาวเทียม 39,500.00 ราคาตํ่าสุด  232/2564 ลงวันท่ี 25 มิย.64

3 จางพิมพแบบพิมพ 35,500.00          เฉพาะเจาะจง รานวรพรรณการพิมพ 35,500.00 ราคาตํ่าสุด  241/2564 ลงวันท่ี 12 กค.64

4 จางซอมเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 316,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เพอรฟอรแมก เอ็นเตอรไพรส จก. 316,000.00 ราคาตํ่าสุด 7/2564 ลงวัน่ี 27 กค.64

5 จางตรวจดูแลบํารุงเคร่ืองเอ็กซเรย งวดท่ี 3 30,250.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เดวิด แอนด โก 30,250.00 ราคาตํ่าสุด   4/2564 ลงวันท่ี 1 ตค.63

6 จางซอมเคร่ืองปรับอากาศ 3,950.00            เฉพาะเจาะจง รานชางเอ็มแอรบาน-จานดาวเทียม 3,950.00 ราคาตํ่าสุด  248/2564 ลงวันท่ี 20 กค.64

7 จางเวรเปลนอกเวลาราชการ  กค. 64 22,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร  ทองวิเชียร 22,000.00 ราคาตํ่าสุด 10/2563  ลงวันท่ี 30 กย.63

8 จางเหมารถยนตทันต กค.64 21,000.00          e-bidding นายศรายุทธ เอกติชัยวรกุล 21,000.00 ราคาตํ่าสุด 5/2564 ลงวันท่ี 29 มค.64

9 จางเหมารถยนตเภสัชกรรมปฐมภูมิฯ กค.64 20,800.00          e-bidding นายอรรถ คุมประยูร 20,800.00 ราคาตํ่าสุด 4/2564 ลงวันท่ี 29 มค.64

10 จางนวดแผนไทย กค. 64 15,600.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา  แสงสุวรรณ 15,600.00 ราคาตํ่าสุด กบ 0032.301/2/

11 จางแพทยแผนจีน กค.64 12,270.00          เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีตระกูล  โปทอง 12,270.00 ราคาตํ่าสุด กบ 0032.301/2/

12 คาอาหารผูปวย กค. 64 109,210.00         e-bidding นางสาวนํ้าฝน  หนูรินทร 109,210.00 ราคาตํ่าสุด  8/2563 ลงวันท่ี 25 กย.63

13 คาไปรษณีย กค.64 3,693.00            เฉพาะเจาะจง ไปรษณียอาวลึก 3,693.00 ราคาตํ่าสุด กบ 0032.301/2/

14 จางเหมาทําความสะอาด กค.64 131,555.00         e-bidding บ.รักษาความปลอดภัยสมานกุลตรังอินเตอรกรุป จก 131,555.00 ราคาตํ่าสุด 9/2563 ลงวันท่ี  29 กย.63

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม 2563



15 จางตัดหญาและตัดแตงตนไม กค.64 10,000.00          เฉพาะเจาะจง นายทองศักด์ิ  ชูตรัง 10,000.00 ราคาตํ่าสุด 379/2563 ลงวันท่ี 29 กย.63

16 จางขนถายขยะมูลฝอยติดเช้ือไปกําจัด กค.64 33,801.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศอล อีเนอรจี จํากัด 33,801.00 ราคาตํ่าสุด 1/2564 ลงวันท่ี 14 ตค.63

17 จางเหมาพนสารเคมียุงลาย (.64)  - เฉพาะเจาะจง นายนิธิโชติ  ชุติสุวภัทรกุล  - ราคาตํ่าสุด 170/2564 ลงวันท่ี 3 พค.64

18 จางเหมาบริการสูบส่ิงปฏิกูล 16,166.00          เฉพาะเจาะจง นายสรายุทธ แกวกํายาน 16,166.00 ราคาตํ่าสุด 9/2564 ลงวันท่ี 1 ตค.63

19 คาบริการ GPS กค.64 1,123.50            เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซเซนส อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส  จก. 1,123.50 ราคาตํ่าสุด กบ 0032.301/2/

825,418.50 825,418.50


