
แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ราคากลาง ที่ตกลงซื้อหรือจาง เลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 ซ้ือครุภัณฑการแพทย 24,500.00             e-bidding บริษัท ทันตสยาม จํากัด 24,500.00                 ราคาตํ่าสุด 7/2564  ลงวันท่ี 29 เมย.64

2 ซ้ือครุภัณฑการแพทย 50,000.00             e-bidding บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเมนท จก. 50,000.00                 ราคาตํ่าสุด 799/2564 ลงวันท่ี 9 กค.64

3 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 12,400.00             เฉพาะเจาะจง รานเฟองทองแบตเตอรี กระบ่ี 12,400.00                 ราคาตํ่าสุด 900/2564 ลงวันท่ี 9 สค.64

4 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง 14,800.00             เฉพาะเจาะจง รานสงเสริม ออโต เซ็นเตอร 14,800.00                 ราคาตํ่าสุด 892/2564 ลงวันท่ี 2 สค.64

5 ซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 11,500.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท แกวทีวี การไฟฟา จํากัด 11,500.00                 ราคาตํ่าสุด 896/2564 ลงวันท่ี 6 สค.64

6 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 428.00                 เฉพาะเจาะจง รานจูนการไฟฟา (สํานักงานใหญ) 428.00                     ราคาตํ่าสุด 936/2564 ลงวันท่ี 19 สค.64

7 ซ้ือวัสดุกอสราง 361.00                 เฉพาะเจาะจง รานอาวลึก อิเล็คทริค (สํานักงานใหญ) 361.00                     ราคาตํ่าสุด 918/2564 ลงวันท่ี 16 สค.64

8 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 2,867.00               เฉพาะเจาะจง รานอิมพีเรียล เคลนส แอน ซัพพลาย 2,867.00                   ราคาตํ่าสุด 916/2564 ลงวันท่ี 16  สค.64

9 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง 2,500.00               เฉพาะเจาะจง รานทอพพิเคิลเมด 2,500.00                   ราคาตํ่าสุด 917/2564 ลงวันท่ี 16 สค.64

10 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 18,400.00             เฉพาะเจาะจง ราน M Computer 18,400.00                 ราคาตํ่าสุด 935/2564 ลงวันท่ี 19 สค.64

11 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,034.11               เฉพาะเจาะจง รานอาวลึก อิเล็คทริค (สํานักงานใหญ) 5,034.11                   ราคาตํ่าสุด 937/2564 ลงวันท่ี 19 สค.64

12 ซ้ือวัสดุการแพทย 54,000.00             เฉพาะเจาะจง รานอาวลึกกอสราง 54,000.00                 ราคาตํ่าสุด 926/2564 ลงวันท่ี 19 สค.64

13 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร 600.00                 เฉพาะเจาะจง รานจูนการไฟฟา 600.00                     ราคาตํ่าสุด 934/2564 ลงวันท่ี 19 สค.64

14 ซ้ือวัสดุการแพทย 6,300.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีลเลอร เมดิคอล จํากัด 6,300.00                   ราคาตํ่าสุด 940/2564 ลงวันท่ี 20 สค.64

15 ซ้ือวัสดุการแพทย 4,761.50               เฉพาะเจาะจง รานอิมพีเรียล เคลนส แอน ซัพพลาย 4,761.50                   ราคาตํ่าสุด 941/2564 ลงวันท่ี 20 สค.64

16 ซ้ือวัสดุกอสราง 843.00                 เฉพาะเจาะจง รานอาวลึก อิเล็คทริค (สํานักงานใหญ) 843.00                     ราคาตํ่าสุด 978/2564 ลงวันท่ี 25 สค.64

17 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,225.00               เฉพาะเจาะจง รานอาวลึก อิเล็คทริค (สํานักงานใหญ) 4,225.00                   ราคาตํ่าสุด 979/2564 ลงวันท่ี 25 สค.64

18 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 1,190.00               เฉพาะเจาะจง รานจูนการไฟฟา (สํานักงานใหญ) 1,190.00                   ราคาตํ่าสุด 988/2564 ลงวันท่ี 27 สค.64

19 ซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร 70,200.00             เฉพาะเจาะจง ราน M Computer 70,200.00                 ราคาตํ่าสุด 977/2564 ลงวันท่ี 25 สค.64

20 ซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ 4,280.00               เฉพาะเจาะจง รานอาวลึก อิเล็คทริค (สํานักงานใหญ) 4,280.00                   ราคาตํ่าสุด 989/2564 ลงวันท่ี 27 สค.64

21 ซ้ือวัสดุงานบานงานครัว แกส สค.64 8,100.00               เฉพาะเจาะจง รานชัยนภาเฟอรนิเจอร 8,100.00                   ราคาตํ่าสุด สัญญาซ้ือเลขท่ี 2/2563

22 ซ้ือวัสดุการแพทย ออกซิเจน สค. 64 -                      เฉพาะเจาะจง บ. สหายแกส จก. สนงใหญ -                          ราคาตํ่าสุด กบ 0032.301/2/

23 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน สค.64 48,396.00             เฉพาะเจาะจง หจก.พรภักดี อาวลึก 48,396.00                 ราคาตํ่าสุด กบ 0032.301/2/

24 ซ้ือวัสดุสํานักงาน (นํ้าด่ืม สค.64) 4,454.00               เฉพาะเจาะจง ราน วีช็อปอาวลึก 4,454.00                   ราคาตํ่าสุด สัญญาซ้ือเลขท่ี 1/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อในรอบเดือน สิงหาคม 2564



350,139.61        350,139.61           

แบบ สขร. 1

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อหรือจาง ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา

ที่ ราคากลาง เลือกโดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางตรวจวิเคราะหนํ้า 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟกเทียนแลปแอนดคอนซัลแตนท จก. (สนง.ใหญ 2,996.00 ราคาตํ่าสุด 8/2564 ลงวันท่ี 1 ตค.63

2 จางซอมรถยนตสวนกลาง 513.60                 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา อันดามัน กระบ่ี (อาวลึก) 513.60 ราคาตํ่าสุด

3 จางเปล่ียนแบตเตอร่ี 4,070.28               เฉพาะเจาะจง บ.ดุสิตออโตโมบิล จก. 4,070.28 ราคาตํ่าสุด 262/2564 ลงวันท่ี 9 สค.64

4 จางลางเคร่ืองปรับอากาศ 3,500.00               เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา อันดามัน กระบ่ี (อาวลึก) 3,500.00 ราคาตํ่าสุด 7/2564 ลงวัน่ี 27 กค.64

5 จางเปล่ียนชุดสัญญาณไฟ 3,750.00               เฉพาะเจาะจง นายวิญู  ทับโทน 3,750.00 ราคาตํ่าสุด  265/2564 ลงวันท่ี 10 สค.64

6 จางซอมรถยนตสวนกลาง 765.26                 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา อันดามัน กระบ่ี (อาวลึก) 765.26 ราคาตํ่าสุด  267/2564 ลงวันท่ี 16 สค.64

7 จางเปล่ียนถายนํ้ามันเคร่ืองรถยนตสวนกลาง 2,139.09               เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา อันดามัน กระบ่ี (อาวลึก) 2,139.09 ราคาตํ่าสุด 266/2564 ลงงวันท่ี 16 สค.64

8 จางทําบัตรคิวตรวจโรคท่ัวไป 7,500.00               เฉพาะเจาะจง โรมพิมพกระบ่ีออฟเซ็ท (สํานักงานใหญ) 7,500.00 ราคาตํ่าสุด 269/2564 ลงวันท่ี 16 สค.64

9 จางทํา Stoc Card 300.00                 เฉพาะเจาะจง รานวรพรรณการพิมพ 300.00 ราคาตํ่าสุด 266/25645 ลงวันท่ี 10 สค 64

10 จางเปล่ียนมุงวดบานพักแพทย 490.00                 เฉพาะเจาะจง รานโชคอนันต 490.00 ราคาตํ่าสุด 912/2564 ลงวันท่ี 13 สค.64

11 จางซอมเคร่ืองปรับอากาศ 1,650.00               เฉพาะเจาะจง รานชางเอ็มแอรบาน-จานดาวเทียม 1,650.00 ราคาตํ่าสุด 913/2564 ลงวันท่ี 13 สค.64

12 จางซอมเตาเผาขยะติดเช้ือ 99,510.00             เฉพาะเจาะจง รานอิมพีเรียล เคลนส แอน ซัพพลาย 99,510.00 ราคาตํ่าสุด 272/2564 ลงวันท่ี 23 สค.64

13 จางซอมเคร่ืองตรวจคล่ืนหัวไจไฟฟา 15,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท โซวิค จํากัด 15,000.00 ราคาตํ่าสุด 270/2564 ลงวันท่ี 19 สค.64

14 จางปรับปรุงรถสงตอผูปวย 98,000.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวสายฝน  เบาวงคคอน 98,000.00 ราคาตํ่าสุด 282/2564 ลงวันท่ี 24 สค.64

15 จางทําตรายาง 1,250.00               เฉพาะเจาะจง รานวัฒนาอิเล็กทรอนิกส 1,250.00 ราคาตํ่าสุด 283/2564 ลงวันท่ี 24 สค.64

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

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

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

19 จางนวดแผนไทย สค. 64 15,600.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา  แสงสุวรรณ 15,600.00 ราคาตํ่าสุด กบ 0032.301/2/

20 จางแพทยแผนจีน สค.64 12,270.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวศรีตระกูล  โปทอง 12,270.00 ราคาตํ่าสุด กบ 0032.301/2/

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

22 คาไปรษณีย สค.64 3,693.00               เฉพาะเจาะจง ไปรษณียอาวลึก 3,693.00 ราคาตํ่าสุด กบ 0032.301/2/

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564



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

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

25 จางขนถายขยะมูลฝอยติดเช้ือไปกําจัด สค 33,801.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศอล อีเนอรจี จํากัด 33,801.00 ราคาตํ่าสุด 1/2564 ลงวันท่ี 14 ตค.63

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

27 จางเหมาบริการสูบส่ิงปฏิกูล (สค.64)  - เฉพาะเจาะจง นายสรายุทธ แกวกํายาน  - ราคาตํ่าสุด 9/2564 ลงวันท่ี 1 ตค.63

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

622,486.73 622,486.73


