
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขท่ี/เล่มท่ี

1 จ้างเหมาบริการจัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือโรงพยาบาล25,873.80 25,873.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1417 ลว 22/02/2564 IV640331/025 64047023362
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,264.73 26,264.73 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1691 ลว 25/03/2564 IV6400215 64047034832
3 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด บ.คอมฟอร์ม (ขอนแก่น) จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1655 ลว 19/03/2564 014445 64047139121
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ้ึงชุนหลี ร้าน อ้ึงชุนหลี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1721 ลว 29/03/2564 0628/13
5 เช่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 28,215.90 28,215.90 เฉพาะเจาะจง หจก.โคราช โอเอ หจก.โคราช โอเอ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1470 ลว 25/02/2564 005700/114 64047067166
6 ค่าไฟฟ้า รพ.(มี.ค.64) 248,760.98 248,760.98 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

7 ค่าไฟฟ้า รพ.แห่งใหม่(มี.ค.64) 3,146.89 3,146.89 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

8 กรมสรรพากร 6,412.00 6,412.00 กรมสรรพากร กรมสรรพากร

9 กรมสรรพากร 6,009.35 6,009.35 กรมสรรพากร กรมสรรพากร

10 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 23,882.40 23,882.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1644 ลว 18/03/2564 640304 64047097752
11 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 14,252.40 14,252.40 เฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด บ.สยามยูเน่ียนเคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1642 ลว 18/03/2564 IVSU6403048 64047085481
12 ซ้ือวัสดุบริโภค 10,020.00 10,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1622 ลว 16/03/2564 27/4 64047054159
13 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 20,103.00 20,103.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซ็งอาภรณ์ ร้าน เซ็งอาภรณ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1623 ลว 16/03/2564 26/4 64047056487
14 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1733 ลว 30/03/2564
15 ซ้ือวัสดุบริโภค 49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1741 ลว 30/03/2564 1167180004 64047141386
16 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1704 ลว 26/03/2564 RO64-029857
17 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,064.00 4,064.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1358 ลว 16/02/2564 019/003
18 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 962.00 962.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณากร ร้าน คุณากร มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1499 ลว 1/03/2564 020/003
19 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 35,699.20 35,699.20 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1418 ลว 22/02/2564 IVDT042564006 64047111494
20 ค่าน้ าประปา รพ.(มี.ค.64) 21,583.77 21,583.77 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค

21 ค่าน้ าประปา สสอ..(มี.ค.64) 345.61 345.61 การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค

22 ค่าไฟฟ้า รพ.แห่งใหม่ 57.17 57.17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

23 ซ้ือวัสดุบริโภค 5,304.00 5,304.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้แจ๋ว ร้าน เจ้แจ๋ว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1787 ลว 1/04/2564 19/2 64047137856
24 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ้แจ๋ว ร้าน เจ้แจ๋ว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1758 ลว 1/04/2564 18/2
25 จ้างเหมาบริการเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1518 ลว 3/03/2564 GDIV-NMA64-04/020 64047251918
26 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,314.00 5,314.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1861 ลว 8/04/2564 INV6404080051 64047214126
27 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1705 ลว 7/04/2564 640329 64047262169
28 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 41,516.00 41,516.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด บ.ซีอาร์ดี เคมีคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1705 ลว 26/03/2564 640317 64047254737
29 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1875 ลว 9/04/2564
30 จ้างเหมาบริการซ่อบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1802 ลว 2/04/2564 014/01 64047332584
31 จ้างเหมาบริการซ่อบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส ร้าน อู่ ส.เซอร์วิส มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1837 ลว 5/04/2564 015/01 64047334000
32 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1876 ลว 9/04/2564 RO64-034256
33 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1801 ลว 2/04/2564 RO64-032469
34 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วาทวดี ร้าน วาทวดี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1829 ลว 5/04/2564 2959/60
35 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1828 ลว5/04/2564
36 ค่าไฟฟ้า สสอ.(มี.ค.64) 3,274.19 3,274.19 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

37 ซ้ือบริการอินเตอร์เน็ต 870.98 870.98 เฉพาะเจาะจง TOT TOT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1843 ลว 7/04/2564
38 จ้างเหมาบริการรับฝากไปรษณีย์ 1,157.00 1,157.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1473 ลว 25/02/2564 A30240-6403-0018
39 ซ้ือวัสดุส านักงาน 33,861.00 33,861.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วิทยาภัณฑ์ ร้าน ป.วิทยาภัณฑ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1841 ลว 7/04/2564 6404003 64047225703

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1-30 เมษายน 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา ใบก ากับภาษี/ใบแจ้งหน้ี/ใบส่งสินค้า
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง เลขท่ี/เล่มท่ี

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1-30 เมษายน 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

40 ซ้ือบริการอินเตอร์เน็ต 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง CAT CAT มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1832 ลว 7/04/2564 64047347098
41 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 28,671.94 28,671.94 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1901 ลว 16/04/2564 IV6400255 64047361273
42 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมช่ืนใจ ร้าน น้ าด่ืมช่ืนใจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1874 ลว 9/04/2564
43 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง AIS AIS มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1800 ลว 2/04/2564
44 ประกันสังคม 40,813.00 40,813.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม มาตรา 56 (2) (ข)

45 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 48,602.00 48,602.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จ ากัดสหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1684 ลว 24/03/2564 5113/103 64047240170
46 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานุภาพ  ละออ นายอานุภาพ ละออ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1706 ลว 26/03/2564 64047338241
47 ซ้ือวัสดุบริโภค 49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1922 ลว 19/04/2564 1167258723 64047385836
48 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1896 ลว 16/04/2564                   
49 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจิเนียร่ิง หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ้นจิเนียร่ิง มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1877 ลว 09/04/2564 INV2021040018 64047385343
50 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 11,324.88 11,324.88 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1833 ลว 7/04/2564 IV4040650 64047350046
51 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1921 ลว 19/04/2564 DIV640407 64047359370
52 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1941 ลว 21/04/2564
53 ซ้ือวัสดุส านักงาน 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรรถพลผ้าม่าน ร้าน อรรถพลผ้าม่าน มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1932 ลว 20/04/2564 64047387031
54 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้าน 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยแมทเทรส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์บ.ไทยแมทเทรส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1911 ลว 19/04/2564 210300005 64047391580
55 ซ้ือวัสดุส านักงานงาน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทร เมดิคอล จ ากัด บ.เมโทร เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1895 ลว 16/04/2564 6403011 64047389464
56 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1681 ลว 24/03/2564 INV64040005 64047398276
57 เช่าบริการโปรแกรม 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/1759 ลว 2/04/2564 INV64040019 64047401856
58

ลงช่ือ                                                     ผู้ส่งบิล ลงช่ือ                                                 พัสดุ ลงช่ือ                                                          บัญชี/การเงิน
(                                                          ) (                                                       ) (                                                                )
วันท่ี วันท่ี วันท่ี


