
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ว / ด / ป งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1
1 ต.ค. 63 จ้างเหมาก าจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงวัน 32,280.00           32,280.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กู๊ดเพสท์ คอนโทรล   วงเงิน 

32,280.-บาท
บริษัท กู๊ดเพสท์ คอนโทรล   วงเงิน
 32,280.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

366/2563 ลว
 1 ต.ค.63

2
1 ต.ค. 63 จ้างเหมา เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 38,520.00           38,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วงเงิน 38,520.-บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  วงเงิน 38,520.-

บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
367/2563 ลว
 1 ต.ค.63

3
1 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 24,276.74           24,276.74         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)  วงเงิน 

24,276.74.-บาท
บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน)  
วงเงิน 24,276.74.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

368/2563 ลว
 1 ต.ค.63

4
1 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 16,100.00           16,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพาณิชย์แก๊ส  วงเงิน 16,100.-บาท ร้านพรพาณิชย์แก๊ส  วงเงิน 

16,100.-บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
369/2563 ลว
 1 ต.ค.63

5
1 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29,405.34           29,405.34         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จัด วงเงิน 

29,405.34.-บาท
บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จัด วงเงิน 
29,405.34.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

370/2563 ลว
 1 ต.ค.63

6
1 ต.ค. 63 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 600.00               600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเขตต์ไดนาโมแอร์  วงเงิน 600.- บาท ร้านเขตต์ไดนาโมแอร์  วงเงิน 600.-

 บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
371/2563 ลว
 1 ต.ค.63

7
1 ต.ค. 63 จ้างเหมาบริการอ่ืน (หม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้า) 9,751.98             9,751.98          วิธีเฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  วงเงิน 9,751.98.- 

บาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  วงเงิน 
9,751.98.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

372/2563 ลว
 1 ต.ค.63

8
1 ต.ค. 63 จ้างเหมาขนขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 13,904.00           13,904.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์บรีซ  วงเงิน 13,904.- บาท บริษัท โฟร์บรีซ  วงเงิน 13,904.- 

บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
373/2563 ลว
 1 ต.ค.63

9
1 ต.ค. 63 จ้างท าวัสดุส านักงาน 540.00               540.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภัณฑ์  วงเงิน 540.- บาท ร้านพัฒนาภัณฑ์  วงเงิน 540.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
374/2563 ลว
 1 ต.ค.63

10
2 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,525.00             1,525.00          วิธีเฉพาะเจาะจง สมคิดการค้า วงเงิน 1,525.- บาท สมคิดการค้า วงเงิน 1,525.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
375/2563 ลว
 2 ต.ค.63

11
2 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,500.00             4,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ไพบูลย์พานิช วงเงิน 4,500.- บาท ไพบูลย์พานิช วงเงิน 4,500.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
376/2563 ลว
 2 ต.ค.63

12
2 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,200.00             1,200.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 1,200.- บาท ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 1,200.- 

บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
377/2563 ลว
 2 ต.ค.63

13
5 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,800.00             1,800.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเคพีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 1,800.- บาท ร้านเคพีคอมพิวเตอร์ วงเงิน 

1,800.- บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
378/2563 ลว
 5 ต.ค.63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

 หน่วยงำน โรงพยำบำลแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ว / ด / ป งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

 หน่วยงำน โรงพยำบำลแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

14
6 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,008.00             5,008.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จ ากัด วงเงิน 

5,008.- บาท
บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จ ากัด 
วงเงิน 5,008.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

379/2563 ลว
 6 ต.ค.63

15
6 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 300.00               300.00             วิธีเฉพาะเจาะจง มิตรภาพ วงเงิน 300.-บาท มิตรภาพ วงเงิน 300.-บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
380/2563 ลว
 6 ต.ค.63

16
6 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตร 625.00               625.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไพบูลย์พานิช วงเงิน 625.-บาท ไพบูลย์พานิช วงเงิน 625.-บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
381/2563 ลว
 6 ต.ค.63

17
7 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,820.00             1,820.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 1,820.-บาท ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 1,820.-บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
382/2563 ลว
 7 ต.ค.63

18
7 ต.ค. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,820.00             2,820.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 2,820.-บาท ธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 2,820.-บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
383/2563 ลว
 7  ต.ค.63

19
7 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 11,000.00           11,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ภาสิน วงเงิน 11,000.-บาท ห้างหุ้นส่วน ภาสิน วงเงิน 

11,000.-บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
384/2563 ลว
 7 ต.ค.63

20
7 ต.ค. 63 จ้างปรับปรุงห้องพพิเศษ,สามัญตึกหญิง 22,100.00           22,100.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายล าพูล พง์สีดา วงเงิน 22,100.- บาท นายล าพูล พง์สีดา วงเงิน 22,100.-

 บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
385/2563 ลว
 7 ต.ค.63

21
7 ต.ค. 63 จ้างเดินท่อประปาเพ่ิมเติม 17,666.00           17,666.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายทะนิตร  วงษ์จิ วงเงิน 17,666.- บาท นายทะนิตร  วงษ์จิ วงเงิน 17,666.-

 บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
386/2563 ลว
 7 ต.ค.63

22
7 ต.ค. 63 จ้างท าวัสดุส านักงานพร้อมติดต้ัง 13,700.00           13,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน พรอสเพอร์ มีเดีย วงเงิน 13,700.- บาท ร้าน พรอสเพอร์ มีเดีย วงเงิน 

13,700.- บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
387/2563 ลว
 7 ต.ค.63

23
7 ต.ค. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 8,500.00             8,500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเขตต์ไดนาโม แอร์  วงเงิน 8,500.- บาท ร้านเขตต์ไดนาโม แอร์  วงเงิน 

8,500.- บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
388/2563 ลว
 7 ต.ค.63

24
8 ต.ค. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 5,350.00             5,350.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านณัฐพัชร์ เซอร์วิส วงเงิน 5,350.- บาท ร้านณัฐพัชร์ เซอร์วิส วงเงิน 

5,350.- บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
389/2563 ลว
 8 ต.ค.63

25
9 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 23,968.00           23,968.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีพี โฮลด้ิง จ ากัด วงเงิน 23,968.-

 บาท
บริษัท ทีทีพี โฮลด้ิง จ ากัด วงเงิน 
23,968.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

390/2563 ลว
 9 ต.ค.63



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ว / ด / ป งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

 หน่วยงำน โรงพยำบำลแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

26
9 ต.ค. 63 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 36,980.00           36,980.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ไทยเจริญไฟฟ้า วงเงิน 

36,980.- บาท
ห้างหุ้นส่วน ไทยเจริญไฟฟ้า วงเงิน 
36,980.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

391/2563 ลว
 9 ต.ค.63

27
9 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,000.00           18,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน กิจเจริญ เลเบล แอนด์ พร้ิน 

วงเงิน 18,000.-บาท
ห้างหุ้นส่วน กิจเจริญ เลเบล แอนด์
 พร้ิน วงเงิน 18,000.-บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

392/2563 ลว
 9 ต.ค.63

28
14 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุงานบ้านนงานครัว 4,150.00             4,150.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเจรีณ วงเงิน 4,150.- บาท ร้านเจรีณ วงเงิน 4,150.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
393/2563 ลว
 14 ต.ค.63

29
14 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,270.00             4,270.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 4,270.- บาท ธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 4,270.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
394/2563 ลว
 14 ต.ค.63

30
14 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 14,090.00           14,090.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 14,090.- บาท ธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 14,090.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
395/2563 ลว
 14 ต.ค.63

31
15 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,244.46           20,244.46         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) วงเงิน 

20,244.46.- บาท
บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) วงเงิน
 20,244.46.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

396/2563 ลว
 15 ต.ค.63

32
15 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,100.18             8,100.18          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จ ากัด วงเงิน 

8,100.18.- บาท
บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จ ากัด 
วงเงิน 8,100.18.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

397/2563 ลว
 15 ต.ค.63

33
15 ต.ค. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,650.00             9,650.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ วงเงิน 

9,650.- บาท
บริษัท ไทยเจริญคอมพิวเตอร์ 
วงเงิน 9,650.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

398/2563 ลว
 15 ต.ค.63

34
15 ต.ค. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,460.00             6,460.00          วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ศิริชัยการช่าง วงเงิน 6,460.- บาท อู่ศิริชัยการช่าง วงเงิน 6,460.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
399/2563 ลว
 15 ต.ค.63

35
15 ต.ค. 63 จ้างท าวัสดุงานบ้านงานครัว 20,695.64           20,695.64         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพประทาน ดีไซน์ จ ากัด วงเงิน 

20,695.64.- บาท
บริษัท เทพประทาน ดีไซน์ จ ากัด 
วงเงิน 20,695.64.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

400/2563 ลว
 15 ต.ค.63

36
16 ต.ค. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร 3,189.67             3,189.67          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สระบุรีแก้วกล้า มอเตอร์ วงเงิน

 3,189.67.- บาท
ห้างหุ้นส่วน สระบุรีแก้วกล้า 
มอเตอร์ วงเงิน 3,189.67.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

401/2563 ลว
 16 ต.ค.63

37
21 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,926.00             1,926.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ไทยเจริญการไฟฟ้า วงเงิน 

1,926.- บาท
ห้างหุ้นส่วน ไทยเจริญการไฟฟ้า 
วงเงิน 1,926.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

402/2563 ลว
 21 ต.ค.63

38
21 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,233.62           17,233.62         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จ ากัด วงเงิน 

17,233.62.- บาท
บริษัท สุขพัฒน์ (2006) จ ากัด 
วงเงิน 17,233.62.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

403/2563 ลว
 21 ต.ค.63



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ว / ด / ป งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

 หน่วยงำน โรงพยำบำลแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

39
21 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 69,450.00           69,450.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน เอส พี พารากอน วงเงิน 

69,450.- บาท
ห้างหุ้นส่วน เอส พี พารากอน 
วงเงิน 69,450.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

404/2563 ลว
 21 ต.ค.63

40
22 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,996.00             2,996.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน ไทยเจริญการไฟฟ้า วงเงิน 

2,996.- บาท
ห้างหุ้นส่วน ไทยเจริญการไฟฟ้า 
วงเงิน 2,996.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

405/2563 ลว
 22 ต.ค.64

41
22 ต.ค. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,850.00             5,850.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 5,850.- บาท ธงชัยเซอร์วิส วงเงิน 5,850.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
406/2563 ลว
 22 ต.ค.63

42
22 ต.ค. 63 จ้างท าวัสดุส านักงาน 3,140.00             3,140.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 3,140.- บาท ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 3,140.- 

บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
407/2563 ลว
 22 ต.ค.63

43
22 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 31,720.00           31,720.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ไพบูลย์พานิช วงเงิน 31,720.- บาท ไพบูลย์พานิช วงเงิน 31,720.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
408/2563 ลว
 22 ต.ค.63

44
22 ต.ค. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 52,772.40           52,772.40         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอช.ที.เซ้นทรัลซัพพลาย จ ากัด 

วงเงิน 52,772.40.- บาท
บริษัท เค.เอช.ที.เซ้นทรัลซัพพลาย 
จ ากัด วงเงิน 52,772.40.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

409/2563 ลว
 22 ต.ค.63

45
22 ต.ค. 63 จ้างท าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,100.00             2,100.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน อาร์ จี โปรดักร์ วงเงิน 

21,000.- บาท
ห้างหุ้นส่วน อาร์ จี โปรดักร์ วงเงิน 
21,000.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

410/2563 ลว
 22 ต.ค.63

46
26 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,025.00             8,025.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุขพัฒน์ 2006 จ ากัด วงเงิน 8,025.-

 บาท
บริษัท สุขพัฒน์ 2006 จ ากัด วงเงิน
 8,025.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

411/2563 ลว
 26 ต.ค.63

47
26 ต.ค. 63 จ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 230.00               230.00             วิธีเฉพาะเจาะจง แจ๊คอิงค์เจ็ท วงเงิน 230.- บาท แจ๊คอิงค์เจ็ท วงเงิน 230.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
412/2563 ลว
 26 ต.ค.63

48
26 ต.ค. 63 จ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 850.00               850.00             วิธีเฉพาะเจาะจง พรอซเพอร์ มีเดีย วงเงิน 850.- บาท พรอซเพอร์ มีเดีย วงเงิน 850.- บาท ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
413/2563 ลว
 26 ต.ค.63

49
26 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,370.00             3,370.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ซ้ือวัสดุส านักงาน วงเงิน 3,370.- บาท ซ้ือวัสดุส านักงาน วงเงิน 3,370.- 

บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
414/2563 ลว
 26 ต.ค.63

50
27 ต.ค. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5,970.60             5,970.60          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอชที เซ็นทรัลซัพพลาย วงเงิน 

5,970.- บาท
บริษัท เอชที เซ็นทรัลซัพพลาย 
วงเงิน 5,970.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

415/2563 ลว
 26 ต.ค.63

51
27 ต.ค. 63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 15,800.00           15,800.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 1,580.- บาท ร้านพัฒนาภัณฑ์ วงเงิน 1,580.- 

บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
416/2563 ลว
 27 ต.ค.63

52
28 ต.ค. 63 จ้างท าวัสดุส านักงาน 29,500.00           29,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์พร้ินเทค วงเงิน 2,950.- บาท บริษัท โมเดอร์พร้ินเทค วงเงิน 

2,950.- บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
417/2563 ลว
 27 ต.ค.63



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี ว / ด / ป งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2563

 หน่วยงำน โรงพยำบำลแก่งคอย อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

53
30 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,500.00           11,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรพาณิชย์แก๊ส วงเงิน 11,500.- บาท ร้านพรพาณิชย์แก๊ส วงเงิน 

11,500.- บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
418/2563 ลว
 30 ต.ค.63

54
30 ต.ค. 63 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 21,793.36           21,793.36         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) วงเงิน 

21,793.36.- บาท
บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) วงเงิน
 21,793.36.- บาท

ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

419/2563 ลว
 30 ต.ค.63

55
30 ต.ค. 63 จ้างเหมาขนขยะติดเช้ือไปเผาท าลาย 15,424.00           15,424.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพร์บรีซ วงเงิน 15,424.- บาท บริษัท โพร์บรีซ วงเงิน 15,424.- 

บาท
ถูกต้องตรามเง่ือนไข , ราคาต่ าสุด และ

เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
420/2563 ลว
 30 ต.ค.63


