
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวัสดุช้ือแพลิงและหล่อล่ืน 47,070.00 47,070.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จ ากัดสหกรณ์การเกษตรห้วยแถลง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3614 ลว 29/10/2564 5528/111 64127104652
2 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 33,254.70 33,254.70 เฉพาะเจาะจง หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม หจก.ดวงทิพย์ปิโตรเลียม มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3615 ลว 29/10/2564 IVDT122564006 64127129757
3 จ้างเหมาบริการรับฝากไปรษณีย์ 1,043.00 1,043.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บ.ไปรษณีย์ไทย จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3622 ลว 29/10/2564 A30240-6411-0074
4 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 7,463.00 7,463.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีบุญ อิงค์เจ็ท ร้าน มีบุญ อิงค์เจ็ท มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3912 ลว 1/12/2564 14/3 64127166592
5 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 13,564.00 13,564.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีบุญ อิงค์เจ็ท ร้าน มีบุญ อิงค์เจ็ท มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3911 ลว 1/12/2564 13/3 64127164296
6 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มีบุญ อิงค์เจ็ท ร้าน มีบุญ อิงค์เจ็ท มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3916 ลว 1/12/2564 12/3
7 จ้างเหมาบริการจัดการขยะติดเช้ือโรงพยาบาล 47,585.10 47,585.10 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็ม หจก.ไทยเอ็นไวรอนเม้น ซีสเท็ม มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3623 ลว 29/10/2564 IV641130/192 64127321929
8 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3920 ลว 1/12/2564
9 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 3,208.00 3,208.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ทองเจริญพลาสติก ร้าน ทองเจริญพลาสติก มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3915 ลว 1/12/2564 1508-1509/031
10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมโทร เมดิคอล จ ากัด บ.เมโทร เมดิคอล จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3819 ลว 23/11/2564 6412003 64127263804
11 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ ร้าน ดีพร้อม ธุรกิจ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3917 ลว 1/12/2564 DIV641201 64127322898
12 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,042.00 9,042.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ป.วิทยาภัณฑ์ ร้าน ป.วิทยาภัณฑ์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3794 ลว 18/11/2564 6411007 64127250568
13 ซ้ือวัสดุบริโภค 74,472.00 74,472.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3918 ลว 1/12/2564 1168568253 64127327247
14 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.3001/3932 ลว 2/12/2564 0683/014
15 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6,490.00 6,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3919 ลว 1/12/2564 0686/014 64127349015
16 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 20,075.00 20,075.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3875 ลว 29/11/2564 0706-0707/015 64127349539
17 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3862 ลว 26/11/2564 0676/014
18 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,235.00 1,235.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3863 ลว 26/11/2564 0675/014
19 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 4,285.00 4,285.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ หจก.ครูอ้อยอะไหล่ยนต์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/2857 ลว 25/11/2564 0672/014
20 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3856 ลว 25/11/2564 RO64-117965
21 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3809 ลว 23/11/2564 INV64120025
22 ซ้ือวัสดุงานบ้าน 6,240.24 6,240.24 เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3808 ลว 24/11/2564 IV4120177 64127353590
23 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3850 ลว 25/11/2564 INV64120022 64127307386
24 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รพ. พ.ย.64 198,973.70 198,973.70 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
25 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รพ.แห่งใหม่ พ.ย.64 1,137.75 1,137.75 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
26 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 80,621.50 80,621.50 เฉพาะเจาะจง บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด บ.อมรชัย คอมเพล็ก จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม0032.301/3968 ลว 8/12/2564 INA6411300001 64127411745
27 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) RO64-120808
28 ซ้ือวัสดุบริโภค 56,496.00 56,496.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) 1168673620
29 ประกันสังคม 62,376.00 62,376.00 ส านักงานประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม
30 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด บ.แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) IV6412028
31 จ้างเหมาบริการอบแก๊ส 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง รพ.เซนต์เมร่ี รพ.เซนต์เมร่ี มาตรา 56 (2) (ข) RO64-125115
32 สรรพากร 35,333.47 35,333.47 กรมสรรพากร กรมสรรพากร
33 สรรพากร 195.43 195.43 กรมสรรพากร กรมสรรพากร
34 สรรพากร 3,644.86 3,644.86 กรมสรรพากร กรมสรรพากร
35 ซ้ือบริการอินเตอร์เน็ต 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข)
36 ซ้ือบริการโทรศัพท์ 950.16 950.16 เฉพาะเจาะจง AIS AIS มาตรา 56 (2) (ข)
37 เช่าเคร่ืองDR 28,250.00 28,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) GDIV-NMA64-12/034
38 จ้างเหมาบริการเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด บ.จี ดี โฟร์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) GDIV-NMA64-12/020
39 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV64120006
40 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดบ.เค พี ฤทธ์วิชญ์ชัย เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) INV64120005

เลขท่ีโครงการในระบบ e-GP

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2564
โรงพยาบาลห้วยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วันท่ี 1 - 31 ธันวาคม 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

41 ซ้ือวัสดุบริโภค 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว ร้าน จอมรุ่งเรือง ค้าข้าว มาตรา 56 (2) (ข)
42 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด บ.ดี ซี เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) IV21-013
43 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด บ.ดี ซี เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) IV21-011
44 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 41,826.30 41,826.30 เฉพาะเจาะจง บ.ดี ซี เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด บ.ดี ซี เอ็น โซลูช่ัน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) IV21-012
45 จ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 45,261.00 45,261.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โกลด์เกียร์ 59 เซอร์วิส หจก.โกลด์เกียร์ 59 เซอร์วิส มาตรา 56 (2) (ข) INVG/6412-03
46 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจิเนีบร่ิงหจก.เอ็นบี ซัพพลาย เอ็นจิเนียร่ิง มาตรา 56 (2) (ข) INV2021120004
47 ซ้ือวัสดุการแพทย์ 23,231.28 23,231.28 เฉพาะเจาะจง บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด บ.ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) IV6401314
48

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



แบบ สขร.1

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

1 บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 40,075.00 40,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดบริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอร่ี จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3365 ลว 30/9/2564 R0121100132 64117258353
2 ส่วนประกอบของเลือด 26,630.00 26,630.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3367 ลว 30/9/2564 ต.ค.-64 64127101478
3 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 13,860.00 13,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3679 ลว 3/11/2564 IV21015848 64127117970
4 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3576 ลว 27/10/2564 IV21015893 64127115435
5 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 2,747.00 2,747.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดบริษัท พี.พี.เอส. ฮอสพิทอล ซัพพลาย จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3733 ลว 10/11/2564 643089
6 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3678 ลว 3/11/2564 IV6441593
7 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3682 ลว 3/11/2564 IV21015877
8 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3680 ลว 3/11/2564 641100811
9 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3732 ลว 10/11/2564 641101815

10 วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิเลฟเว่น พลัช มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3734 ลว 10/11/2564 EL6411074

11 วัสดุทันตกรรม 2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัดบริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3745 ลว 11/11/2564 141342

12 วัสดุทันตกรรม 1,762.00 1,762.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดบริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัดมาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3744 ลว 11/11/2564 A2111-0805

13 วัสดุทันตกรรม 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3746 ลว 11/11/2564 TSD IV21030079
14 วัสดุทันตกรรม 13,529.08 13,529.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3747 ลว 11/11/2564 5335211283 64127140469
15 วัสดุทันตกรรม 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ซูมิตร 1967 จ ากัด มาตรา 56 (2) (ข) นม 0032.301/3742 ลว 11/11/2564 IN6411-0129 64127138018
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