
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 วสัดุก่อสร้าง 705.00             705.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณสกุล ร้านอรุณสกุล 23/12/2562
2 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 3,170.00           3,170.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอะทองไดนาโม ร้านอะทองไดนาโม 17/9/2562
3 วสัดุไฟฟา้ 4,530.00           4,530.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีชัย ร้านศรีชัย 18/12/2562
4 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,810.00           4,810.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั อมรศูนย์อะไหล่ บจก.อมรศูนย์อะไหล่ 5/8/2562
5 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 502.90             502.90       เฉพาะเจาะจง หจก.ภทัรค้าวสัดุ หจก.ภทัรค้าวสัดุ 18/3/2562
6 วสัดุการแพทย์ 2,400.00           2,400.00     เฉพาะเจาะจง นางสมภพ  ถนอมชู นางสมภพ  ถนอมชู 5/9/2562

7 วัสดุงานบา้นงานครัว 650.00               650.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณสกุล ร้านอรุณสกุล 30/8/2562

8 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1,420.00             1,420.00       เฉพาะเจาะจง บจก.อมรฯ บจก.อมรฯ 24/10/2562

9 วสัดุอื่น ๆ 676.00             676.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 3/12/2562
10 วสัดุอื่น ๆ 200.00             200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก าธรอลูมิเนียม ร้านก าธรอลูมิเนียม 5/11/2562
11 ครุภณัฑ์ส านักงาน 1,463.00           1,463.00     เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรฯ บจก.โฮมโปรฯ 9/12/2562
12 วสัดุไฟฟา้ 550.00             550.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศรีชัย ร้านศรีชัย 18/12/2562
13 วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000.00         30,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านทวทีรัพย์ ร้านทวทีรัพย์ 27/12/2562
14 วสัดุอื่น ๆ 6,527.00           6,527.00     เฉพาะเจาะจง อิมพเีรียลเคล้นท์ อิมพเีรียลเคล้นท์ 29/11/2562
15 จ้างเหมาท าความสะอาด 7,800.00           7,800.00     เฉพาะเจาะจง นางจนันทร์จิรา  พรหมจรรย์ นางจนันทร์จิรา  พรหมจรรย์ 29/11/2562
16 จ้างเหมาท าความสะอาด 7,800.00           7,800.00     เฉพาะเจาะจง นงเยาว ์ ชูแสง นงเยาว ์ ชูแสง 29/11/2562
17 จ้างเหมาท าความสะอาด 7,800.00           7,800.00     เฉพาะเจาะจง ปริญญา  โฉมทอง ปริญญา  โฉมทอง 29/11/2562
18 จ้างเหมาท าความสะอาด 7,800.00           7,800.00     เฉพาะเจาะจง สุพรรณี  แก้วกรอง สุพรรณี  แก้วกรอง 29/11/2562
19 จ้างเหมาท าความสะอาด 7,800.00           7,800.00     เฉพาะเจาะจง อมเรศ  มีวงศ์ อมเรศ  มีวงศ์ 29/11/2562
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ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
20 จ้างเหมาท าความสะอาด 7,800.00           7,800.00     เฉพาะเจาะจง ปนัดดา  ปรียานนท์ ปนัดดา  ปรียานนท์ 29/11/2562
21 จ้างเหมาท าความสะอาด 7,800.00           7,800.00     เฉพาะเจาะจง ละออง  ฉวยสาย ละออง  ฉวยสาย 29/11/2562
22 จ้างเหมาท าความสะอาด 7,800.00           7,800.00     เฉพาะเจาะจง จันทร์เพญ็  เปยีสี จันทร์เพญ็  เปยีสี 29/11/2562
23 จ้างเหมาท าความสะอาด 7,800.00           7,800.00     เฉพาะเจาะจง เรณู  ศิริสมบติั เรณู  ศิริสมบติั 29/11/2562
24 จ้างเหมาท าความสะอาด 7,800.00           7,800.00     เฉพาะเจาะจง วาสนา  กาญจนโรจน์ วาสนา  กาญจนโรจน์ 29/11/2562
25 วสัดุคอมพวิเตอร์ 260.00             260.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทวทีรัพย์ ร้านทวทีรัพย์ 4/12/2562
26 ชุดตรวจบอ่บ าบดัน  าเสีย 20,651.00         20,651.00   เฉพาะเจาะจง อ.ภกัดีวศิวกรรม อ.ภกัดีวศิวกรรม 29/10/2562
27 วสัดุส านักงาน 6,759.73           6,759.73     เฉพาะเจาะจง บ.ดูโปร บ.ดูโปร 3/12/2562
28 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ปว่ย 450,800.00       450,800.00  เฉพาะเจาะจง นางวนัวสิาข์  ด าเนินผล นางวนัวสิาข์  ด าเนินผล 31/10/2562
29 วสัดุเชื อเพลิง 400.60             400.60       เฉพาะเจาะจง โรงน  าแข็งสีสมบรูณ์ โรงน  าแข็งสีสมบรูณ์ 9/12/2562
30 วสัดุเชื อเพลิง 100.04             100.04       เฉพาะเจาะจง โรงน  าแข็งสีสมบรูณ์ โรงน  าแข็งสีสมบรูณ์ 9/12/2562
31 วสัดุส านักงาน 1,550.00           1,550.00     เฉพาะเจาะจง โรงพมิพว์ฒันาบล็อค โรงพมิพว์ฒันาบล็อค 9/12/2562
32 ครุภณัฑ์ส านักงาน 6,000.00           6,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สยามจัสมินทร์ หจก.สยามจัสมินทร์ 20/11/2562
33 ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย 27,251.00         27,251.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ไฟศอลฯ บจก.ไฟศอลฯ 29/10/2562
34 วสัดุงานบา้นงานครัว 37,200.00         37,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐศิลป์ ร้านประเสริฐศิลป์ 19/12/2562
35 ครุภณัฑ์การแพทย์ หม้อต้ม 96,500.00         96,500.00   e-bidding บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส 19/8/2562
36 ครุภณัฑ์การแพทย์ อัลตร้าซาวด์ 255,000.00       255,000.00  e-bidding บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส 19/8/2562
37 วสัดุส านักงาน 9,690.00           9,690.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอมฯ ร้านสมาร์ทคอมฯ 20/11/2562
38 ครุภณัฑ์ส านักงาน 30,000.00         30,000.00   เฉพาะเจาะจง ปากพนังอิเล็คทริก ปากพนังอิเล็คทริก 2/11/2562
39 วสัดุคอมพวิเตอร์ 16,260.00         16,260.00   เฉพาะเจาะจง ทวทีรัพย์ 888 ทวทีรัพย์ 888 15/11/2562
40 วสัดุคอมพวิเตอร์ 16,000.00         16,000.00   เฉพาะเจาะจง เอสพเีอ คอมพวิเตอร์ เอสพเีอ คอมพวิเตอร์ 27/11/2562
41 วสัดุงานบา้นงานครัว 5,150.00           5,150.00     เฉพาะเจาะจง สมาร์ทคอม สมาร์ทคอม 15/11/2562
42 วสัดุงานบา้นงานครัว 20,510.00         20,510.00   เฉพาะเจาะจง หจก.บบีเีค แอดวานซ์ หจก.บบีเีค แอดวานซ์ 22/11/2562
43 จ้างเหมาปรับปรุงโรงซักฟอก 6,500.00           6,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.โฮม 168 หจก.โฮม 168 20/11/2562



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
44 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 7,600.00           7,600.00     เฉพาะเจาะจง เอสพเีอ คอมพวิเตอร์ เอสพเีอ คอมพวิเตอร์ 19/9/2562
45 วสัดุอื่น ๆ 4,772.20           4,772.20     เฉพาะเจาะจง อิมพเีรียลเคล้นท์ อิมพเีรียลเคล้นท์ 19/9/2562
46 วสัดุอื่น ๆ 1,075.00           1,075.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 13/1/2563
47 ค่าเช่าเคร่ืองเอกซเรย์ 65,000.00         65,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.จีดีโฟร์ บจก.จีดีโฟร์ 13/1/2563
48 ค่าเช่าเคร่ืองเอกซเรย์ 65,000.00         65,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.จีดีโฟร์ บจก.จีดีโฟร์ 13/1/2563
49 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,136.00           1,136.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอมฯ ร้านสมาร์ทคอมฯ 30/7/2562
50 วสัดุประปา 1,890.00           1,890.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 20/9/2562
51 วสัดุประปา 2,410.00           2,410.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 25/11/2562
52 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 2,370.00           2,370.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ซีอาร์นครศรีฯ หจก.ซีอาร์นครศรีฯ 25/12/2562
53 ครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 4,466.00           4,466.00     เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมพอลล่า น  าด่ืมพอลล่า 25/12/2562
54 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,718.00           1,718.00     เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรฯ บจก.โฮมโปรฯ 25/12/2562
55 วสัดุส านักงาน 3,180.00           3,180.00     เฉพาะเจาะจง อัญชลี อัญชลี 7/1/2563
56 วสัดุงานบา้นงานครัว 4,578.00           4,578.00     เฉพาะเจาะจง จิมมี่นคร จิมมี่นคร 29/12/2562
57 วสัดุส านักงาน 200.00             200.00       เฉพาะเจาะจง ครูยิ น ครูยิ น 20/12/2562
58 วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,300.00           1,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีชัย ร้านศรีชัย 24/5/2562
59 ค่าเช่าเคร่ืองเอกซเรย์ 65,000.00         65,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.จีดีโฟร์ บจก.จีดีโฟร์ 13/1/2562
60 จ้างก่อสร้าง รพ.สต.เกาะจาก 511,176.00       511,176.00  เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีพ.ีพ.ี1999 หจก.ท.ีพ.ีพ.ี1999 5/9/2562
61 วสัดุเชื อเพลิง 801.33             801.33       เฉพาะเจาะจง หจก.โรงน  าแข็งศรีสมบรูณ์ หจก.โรงน  าแข็งศรีสมบรูณ์ 22/10/2562
62 วสัดุส านักงาน 415.00             415.00       เฉพาะเจาะจง ร้านน าทรัพย์ ร้านน าทรัพย์ 22/10/2562
63 วสัดุอุปโภคบริโภค 1,526.00           1,526.00     เฉพาะเจาะจง น  าด่ืมพอลล่า น  าด่ืมพอลล่า 22/7/2562
64 วสัดุเชื อเพลิง 800.00             800.00       เฉพาะเจาะจง บจก.ตั งมั่นก่อกิจ บจก.ตั งมั่นก่อกิจ 18/12/2562
65 วสัดุส านักงาน 7,000.00           7,000.00     เฉพาะเจาะจง จิตรอักษรการพมิพ์ จิตรอักษรการพมิพ์ 15/11/2562
66 วสัดุส านักงาน 14,700.00         14,700.00   เฉพาะเจาะจง บจก.พเีอ็นเอสไฮเทคฯ บจก.พเีอ็นเอสไฮเทคฯ 15/11/2562
67 วสัดุอื่น ๆ 1,800.00           1,800.00     เฉพาะเจาะจง อรุณภณัฑ์ อรุณภณัฑ์ 8/11/2562



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
68 วสัดุอุปโภคบริโภค 1,222.00           1,222.00     เฉพาะเจาะจง วรรณโชติ  แปน้เกิด วรรณโชติ  แปน้เกิด 4/11/2562
69 วสัดุอุปโภคบริโภค 4,200.00           4,200.00     เฉพาะเจาะจง บจก.แฮ็ปปิ้ดริ ง บจก.แฮ็ปปิ้ดริ ง 8/11/2562
70 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,680.00           1,680.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอมฯ ร้านสมาร์ทคอมฯ 1/10/2562
71 วสัดุคอมพวิเตอร์ 21,770.00         21,770.00   เฉพาะเจาะจง บจก.พเีอ็นเอสไฮเทคฯ บจก.พเีอ็นเอสไฮเทคฯ 11/10/2562
72 วสัดุส านักงาน 300.00             300.00       เฉพาะเจาะจง จิตรอักษรการพมิพ์ จิตรอักษรการพมิพ์ 11/11/2562
73 วสัดุไฟฟา้ 1,090.00           1,090.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศรีชัย ร้านศรีชัย 12/11/2562
74 วสัดุอื่น ๆ 4,750.80           4,750.80     เฉพาะเจาะจง อิมพเีรียลเคล้นท์ อิมพเีรียลเคล้นท์ 18/10/2562
75 วสัดุส านักงาน 33,809.86         33,809.86   เฉพาะเจาะจง ภาพพมิพโ์ฆษณา ภาพพมิพโ์ฆษณา 21/11/2562
76 จ้างหุ้มเบาะที่นอน 12,100.00         12,100.00   เฉพาะเจาะจง นางสมภพ  ถนอมชู นางสมภพ  ถนอมชู 24/10/2562
77 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 10,290.00         10,290.00   เฉพาะเจาะจง อู่อนันต์กลการ อู่อนันต์กลการ 4/11/2562
78 จ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะ 8,800.00           8,800.00     เฉพาะเจาะจง แมงการยาง แมงการยาง 14/11/2562
79 กล้องวงจรปดิ 16,450.00         16,450.00   เฉพาะเจาะจง ไซเบอร์การ์ด ไซเบอร์การ์ด 18/11/2562
80 ครุภณัฑ์ยานพาหนะ 8,930.00           8,930.00     เฉพาะเจาะจง อู่อนันต์กลการ อู่อนันต์กลการ 18/11/2562


