
วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

77 29/11/2562 ซ้ือวัสดุเขื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,497.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/77

วงเงิน 30,497.00 บาท วงเงิน 30,497.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 พย.2562

78 29/11/2562 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 3,262.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบ็ดเตล็ดกอ็ปปี้ ร้านเบ็ดเตล็ดกอ็ปปี้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/78

วงเงิน 3,262.00 บาท วงเงิน 3,262.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 พย.2562

79 29/11/2562  ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,845.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/79

วงเงิน 2,845.00 บาท วงเงิน 2,845.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 พย.2562

80 29/11/2562 จา้งเหมาก้าจดัขยะติดเชือ้ 11,655.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/80

วงเงิน 11,655.00 บาท วงเงิน 11,655.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 พย.2562

81 29/11/2562 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,930.50           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ท.ีไอ.จ.ีแกส๊ หจก.สระบุรี ท.ีไอ.จ.ีแกส๊ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/81

วงเงิน 11,930.50 บาท วงเงิน 11,930.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 พย.2562

82 29/11/2562 เชา่ครุภัณฑ์การแพทย์ 35,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากดั บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากดั ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/82

วงเงิน 35,000.00 บาท วงเงิน 35,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 พย.2562

83 29/11/2562 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน(แกส๊หงุต้ม) 1,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/83

วงเงิน 1,200.00 บาท วงเงิน 1,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 29 พย.2562

84 2/12/2562 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,434.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/84

วงเงิน  1,434.00 บาท วงเงิน  1,434.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ธค..2562

                                                       สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 62 - กุมภาพันธ์ 2563
                                                       หน่วยงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

85 2/12/2562 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,560.75            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์แฟร์ คอมพิวเตอร์แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/85

วงเงิน 4,560.75 บาท วงเงิน 4,560.75 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 ธค..2562

86 4/12/2562 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 5,980.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สระบุรี ไอที เฮาส์ จ้ากดั บริษัท สระบุรี ไอที เฮาส์ จ้ากดั ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/86

วงเงิน 5,980.00 บาท วงเงิน 5,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค.2562

87 4/12/2562 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,780.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สระบุรี ไอที เฮาส์ จ้ากดั บริษัท สระบุรี ไอที เฮาส์ จ้ากดั ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/87

วงเงิน 5,780.00 บาท วงเงิน 5,780.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค.2562

88 4/12/2562 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 790.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/88

วงเงิน 790.00 บาท วงเงิน 790.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค.2562

89 4/12/2562 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,070.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/89

วงเงิน 4,070.00 บาท วงเงิน 4,070.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค.2562

90 4/12/2562 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 330.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/90

วงเงิน 330.00 บาท วงเงิน 330.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค.2562

91 4/12/2562 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/91

วงเงิน 1,1000.00 บาท วงเงิน 1,1000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 4 ธค.2562

92 6/12/2562 จา้งเหมาตัดต้นไม้ 2,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายอ้านาจ  กล่ินมาลา นายอ้านาจ  กล่ินมาลา ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/92

วงเงิน 2,000.00 บาท วงเงิน 2,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 ธค.2562

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

93 6/12/2562 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 600.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านออ๊ด ล้านออ๊ด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/15

วงเงิน 600.00 บาท วงเงิน 600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 ธค.2562

94 6/12/2562 จา้งเหมาย้ายและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 8,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์ ไสว แอร์ เซอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/94

วงเงิน 8,000.00 บาท วงเงิน 8,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 ธค.2562

95 13/12/2562 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 1,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสาครการไฟฟ้า ร้านสาครการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/95

วงเงิน 1,400.00 บาท วงเงิน 1,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 ธค.2562

96 13/12/2562 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 17,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/96

วงเงิน 17,600.00 บาท วงเงิน 17,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 ธค.2562

97 17/12/2562 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,980.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/97

วงเงิน 4,980.00 บาท วงเงิน 4,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 ธค.2562

98 17/12/2562 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 8,525.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/98

วงเงิน 8,525.00 บาท วงเงิน 8,525.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 ธค.2562

99 17/12/2562 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 29,574.80           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/99

วงเงิน 29,574.80 บาท วงเงิน 29,574.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 ธค.2562

100 17/12/2562 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,314.69            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโชติกจิ จ้ากดั บริษัท รัตนโชติกจิ จ้ากดั ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/100

วงเงิน 5,314.69 บาท วงเงิน 5,314.69 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 ธค.2562

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

101 24/12/2562 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 235.40               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจกัรทูลส์ อนิดัสเตรียล หจก.มหาจกัรทูลส์ อนิดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/101

วงเงิน 235.40 บาท วงเงิน 235.40 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 24 ธค. 2562

102 25/12/2562 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (แกส๊หงุต้ม) 1,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/102

วงเงิน 1,200.00 บาท วงเงิน 1,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 ธค. 2562

103 25/12/2562 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 14,250.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อนิเตอร์เมดิคอล เทรดด้ิง หจก.อนิเตอร์เมดิคอล เทรดด้ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/103

วงเงิน 14,250.00 บาท วงเงิน 14,250.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 ธค. 2562

104 25/12/2562 จา้งเหมาร้ือถอนเสาวิทยุ 9,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง KL.TOWER KL.TOWER ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/104

วงเงิน 9,000.00 บาท วงเงิน 9,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 25 ธค. 2562

105 27/12/2562 เชา่ครุภัณฑ์การแพทย์ 35,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากดั บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากดั ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/105

วงเงิน 35,000.00 บาท วงเงิน 35,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 ธค. 2562

106 27/12/2562 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 24,159.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/106

วงเงิน 24,159.00 บาท วงเงิน 24,159.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 ธค. 2562

107 27/12/2562 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,161.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ท.ีไอ.จ.ีแกส๊ หจก.สระบุรี ท.ีไอ.จ.ีแกส๊ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/107

วงเงิน 13,161.00 บาท วงเงิน 13,161.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 ธค. 2562

108 27/12/2562 จา้งเหมาก้าจดัขยะติดเชือ้ 12,292.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/108

วงเงิน 12,292.00 บาท วงเงิน 12,292.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 ธค. 2562

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

109 27/12/2562 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 4,274.50            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบ็ดเตล็ดกอ็ปปี้ ร้านเบ็ดเตล็ดกอ็ปปี้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/109

วงเงิน 4,274.50 บาท วงเงิน 4,274.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 ธค. 2562

110 27/12/2562 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,160.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบายดี น้้าด่ืมสะบายดี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/110

วงเงิน 4,160.00 บาท วงเงิน 4,160.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 27 ธค. 2562

111 2/1/2563 เชา่ครุภัณฑ์การแพทย์ 35,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากดั บริษัท ไฮทริกซ์ จ้ากดั ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/111

วงเงิน 35,000.00 บาท วงเงิน 35,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 มค. 2563

112 2/1/2563 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,325.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/112

วงเงิน 2,325.00 บาท วงเงิน 2,325.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 มค. 2563

113 2/1/2563 จา้งเหมาต่อเติมหอ้งน้้าผู้ป่วย 65,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  วงษ์หุน่ นายสมศักด์ิ  วงษ์หุน่ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/113

วงเงิน 65,000.00 บาท วงเงิน 65,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 2 มค. 2563

114 3/1/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ธีระพานิช ธีระพานิช ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/114

วงเงิน 1,600.00 บาท วงเงิน 1,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 มค. 2563

115 3/1/2563 จา้งเหมาท้าประตูบานเล่ือน 14,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/115

วงเงิน 14,000.00 บาท วงเงิน 14,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 มค. 2563

116 3/1/2563 จา้งเหมาบ้ารุงรักษายานพาหนะ 4,343.13            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พรรัตน์ ออโต้เซลล์ ลพบุรี จก. บ.พรรัตน์ ออโต้เซลล์ ลพบุรี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/116

วงเงิน 4,343.13 บาท วงเงิน 4,343.13 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 มค. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

117 3/1/2563 ซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 149,650.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพ.ีเค.ซัพพลาย ร้านพ.ีเค.ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/117

วงเงิน 149,650.00 บาท วงเงิน 149,650.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 มค. 2563

118 3/1/2563 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 2,180.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/118

วงเงิน 2,180.00 บาท วงเงิน 2,180.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 มค. 2563

119 3/1/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 450.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์ไวด์วิชัน่ เทคโนโลยี จก. บ.เวิลด์ไวด์วิชัน่ เทคโนโลยี จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/119

วงเงิน 450.00 บาท วงเงิน 450.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 มค. 2563

120 3/1/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,516.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/120

วงเงิน 3,516.00 บาท วงเงิน 3,516.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 มค. 2563

121 3/1/2563 จา้งเหมาท้าสวนหย่อม 27,285.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นายสนอง  ดุกสุกแกว้ นายสนอง  ดุกสุกแกว้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/121

วงเงิน 27,285.00 บาท วงเงิน 27,285.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 มค. 2563

122 3/1/2563 จา้งเหมาซ่อมแซมหลังคาทางเดิน 87,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/122

วงเงิน 87,000.00 บาท วงเงิน 87,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 มค. 2563

123 6/1/2563 จา้งเหมาติดต้ังผ้าม่าน 6,634.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เทพประทาน ดีไซน์ จก. บ.เทพประทาน ดีไซน์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/123

วงเงิน 6,634.00 บาท วงเงิน 6,634.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 มค. 2563

124 8/1/2563 จา้งเหมาบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ส้านักงาน 1,400.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/124

วงเงิน 1,400.00 บาท วงเงิน 1,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มค. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

125 8/1/2563 ซ้ือครุภัณฑ์กอ่สร้าง 6,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจกัรทูลส์ อนิดัสเตรียล หจก.มหาจกัรทูลส์ อนิดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/125

วงเงิน 6,600.00 บาท วงเงิน 6,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 8 มค. 2563

126 13/1/2563 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 738.30               วิธีเฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ การชา่ง สมศักด์ิ การชา่ง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/126

วงเงิน 738.30 บาท วงเงิน 738.30 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มค. 2563

127 13/1/2563 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 3,945.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/127

วงเงิน 3,945.00 บาท วงเงิน 3,945.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 13 มค. 2563

128 14/1/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 4,333.50            วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจริญย่ิง โรงพิมพ์เจริญย่ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/128

วงเงิน 4,333.50 บาท วงเงิน 4,333.50 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มค. 2563

129 14/1/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 10,439.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/129

วงเงิน 10,439.00 บาท วงเงิน 10,439.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มค. 2563

130 14/1/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,440.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/130

วงเงิน 2,440.00 บาท วงเงิน 2,440.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มค. 2563

131 14/1/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,479.02            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโชติกจิ จ้ากดั บริษัท รัตนโชติกจิ จ้ากดั ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/131

วงเงิน 4,479.02 บาท วงเงิน 4,479.02 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มค. 2563

132 14/1/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพ.ีเค.ซัพพลาย ร้านพ.ีเค.ซัพพลาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/132

วงเงิน 1,750.00 บาท วงเงิน 1,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มค. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

133 14/1/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/133

วงเงิน 2,000.00 บาท วงเงิน 2,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มค. 2563

135 14/1/2563 ซ้ือวัสดคอมพิวเตอร์ 32,463.80           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/135

วงเงิน 32,463.80 บาท วงเงิน 32,463.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 มค. 2563

136 15/1/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 792.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก.สาขาสระบุรี บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก.สาขาสระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/136

วงเงิน 792.00 บาท วงเงิน 792.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 15 มค. 2563

137 16/1/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,750.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์แฟร์ คอมพิวเตอร์แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/137

วงเงิน 2,750.00 บาท วงเงิน 2,750.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มค. 2563

138 16/1/2563 จา้งเหมาติดฟิล์มกรองแสง 36,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บุญชอูเิล็กทรอนิกส์ บุญชอูเิล็กทรอนิกส์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/138

วงเงิน 36,000.00 บาท วงเงิน 36,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มค. 2563

139 16/1/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,600.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/139

วงเงิน 11,600.00 บาท วงเงิน 11,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มค. 2563

140 16/1/2563 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,580.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/140

วงเงิน 1,580.00 บาท วงเงิน 1,580.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มค. 2563

141 16/1/2563 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 18,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/141

วงเงิน 18,000.00 บาท วงเงิน 18,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มค. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

142 16/1/2563 จา้งเหมาถมดินปรับพื้นที่ 65,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี บุญนะพล นางสาวรัตนาวดี บุญนะพล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/142

วงเงิน 65,000.00 บาท วงเงิน 65,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มค. 2563

143 16/1/2563 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 3,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/143

วงเงิน 3,400.00 บาท วงเงิน 3,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มค. 2563

144 16/1/2563 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/144

วงเงิน 1,500.00 บาท วงเงิน 1,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มค. 2563

145 16/1/2563 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,605.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/145

วงเงิน 1,605.00 บาท วงเงิน 1,605.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 16 มค. 2563

146 20/1/2563 ซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน 7,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น่้าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น่้าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/146

วงเงิน 7,100.00 บาท วงเงิน 7,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 มค. 2563

147 20/1/2563 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 5,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/147

วงเงิน 5,000.00 บาท วงเงิน 5,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 มค. 2563

148 20/1/2563 จา้งเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟชดุเคร่ือง 700.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/148

ปรับอากาศ วงเงิน 700.00 บาท วงเงิน 700.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 มค. 2563

149 20/1/2563 จา้งเหมาติดต้ังผ้าม่าน 60,883.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เทพประทาน ดีไซน์ จก. บ.เทพประทาน ดีไซน์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/149

วงเงิน 60,883.00 บาท วงเงิน 60,883.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 มค. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

150 20/1/2563 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,600.00             วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/150

วงเงิน 3,600.00 บาท วงเงิน 3,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 มค. 2563

151 20/1/2563 จา้งเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/72

วงเงิน 1,070.00 บาท วงเงิน 1,070.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 มค. 2563

152 20/01/2563 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 960.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแกว้เกด กอ็ปปี้เซนเตอร์ ร้านแกว้เกด กอ็ปปี้เซนเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/152

วงเงิน 960.00 บาท วงเงิน 960.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 มค. 2563

153 22/01/2563 ขอเชา่ที่ดิน 180,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายธเนศ ปุลพัฒน์ นายธเนศ ปุลพัฒน์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/153

วงเงิน 180,000.00 บาท วงเงิน 180,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 22 มค. 2563

154 23/01/2563 จา้งเหมาท้าป้ายโฟมบอร์ด 500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านออ๊ด ล้านออ๊ด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/154

วงเงิน 500.00 บาท วงเงิน 500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 23 มค. 2563

155 31/01/2563 จา้งเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า 1,500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นายประสงค์ พงษ์พรหม นายประสงค์ พงษ์พรหม ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/155

เคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า วงเงิน 1,500.00 บาท วงเงิน 1,500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 31 มค. 2563

156 31/01/2563 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 2,843.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบ็ดเตล็ดกอ็ปปี้ ร้านเบ็ดเตล็ดกอ็ปปี้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/156

วงเงิน 2,843.00 บาท วงเงิน 2,843.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 31 มค. 2563

157 31/01/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,530.00            วิธีเฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมสะบาย น้้าด่ืมสะบาย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/157

วงเงิน 2,530.00 บาท วงเงิน 2,530.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 31 มค. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

158 31/01/2563 จา้งเหมาก้าจดัขยะติดเชือ้ 15,033.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/158

และขยะอนัตราย วงเงิน 15,033.00 บาท วงเงิน 15,033.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 31 มค. 2563

159 31/01/2563 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,663.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สระบุรี ท.ีไอ.จ.ีแกส๊ หจก.สระบุรี ท.ีไอ.จ.ีแกส๊ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/159

วงเงิน 11,663.00 บาท วงเงิน 11,663.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 31 มค. 2563

160 31/01/2563 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 19,205.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/160

วงเงิน 19,205.00 บาท วงเงิน 19,205.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 31 มค. 2563

161 3/2/2563 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 99,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โคเวอร์ ซอฟต์แวร์ จก. บ.โคเวอร์ ซอฟต์แวร์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/161

วงเงิน 99,000.00 บาท วงเงิน 99,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 กพ. 2563

162 3/2/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/162

วงเงิน 4,400.00 บาท วงเงิน 4,400.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 กพ. 2563

163 3/2/2563 จา้งเหมาติดต้ังผ้าม่าน 11,984.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เทพประทาน ดีไซน์ จก. บ.เทพประทาน ดีไซน์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/163

วงเงิน 11,984.00 บาท วงเงิน 11,984.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 กพ. 2563

164 3/2/2563 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 4,151.60            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก. บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/164

วงเงิน 4,151.60 บาท วงเงิน 4,151.60 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 กพ. 2563

165 3/2/2563 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 86,590.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/165

วงเงิน 86,590.00 บาท วงเงิน 86,590.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 กพ. 2563

166 3/2/2563 จา้งเหมาท้าป้ายไวนิล 280.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านออ๊ด ล้านออ๊ด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/166

วงเงิน 280.00 บาท วงเงิน 280.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 กพ. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

167 3/2/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 500.00               วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพศิกจิ ร้านพศิกจิ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/167

วงเงิน 500.00 บาท วงเงิน 500.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 3 กพ. 2563

168 6/2/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,780.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/168

วงเงิน 5,780.00 บาท วงเงิน 5,780.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 กพ. 2563

169 6/2/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 5,980.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. บ.สระบุรี ไอที เฮาส์ จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/169

วงเงิน 5,980.00 บาท วงเงิน 5,980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 กพ. 2563

170 6/2/2563 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 256.80               วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มหาจกัรทูลส์ อนิดัสเตรียล หจก.มหาจกัรทูลส์ อนิดัสเตรียล ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/170

วงเงิน  256.80 บาท วงเงิน  256.80 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 กพ. 2563

171 6/2/2563 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 7,991.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/171

วงเงิน 7,991.00 บาท วงเงิน 7,991.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 กพ. 2563

172 6/2/2563 จา้งเหมาเปล่ียนกญุแจ 1,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย นางสาวจ้านงค์  ทองย้อย ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/172

วงเงิน 1,000.00 บาท วงเงิน 1,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 กพ. 2563

173 6/2/2563 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1,391.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/173

วงเงิน 1,391.00 บาท วงเงิน 1,391.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 กพ. 2563

174 6/2/2563 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 6,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/174

วงเงิน 6,100.00 บาท วงเงิน 6,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 กพ. 2563

175 6/2/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,290.00            วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/175

วงเงิน 8,290.00 บาท วงเงิน 8,290.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 6 กพ. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

176 7/2/2563 จา้งเหมาติดต้ังป้ายไวนิล 2,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ล้านออ๊ด ล้านออ๊ด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/176

วงเงิน 2,100.00 บาท วงเงิน 2,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กพ. 2563

177 7/2/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,300.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า หจก.ไทยเจริญการไฟฟ้า ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/177

วงเงิน 1,300.00 บาท วงเงิน 1,300.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กพ. 2563

178 7/2/2563 จา้งเหมาตัดต้นไม้ 3,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง นายพงษ์ศักด์ิ  มาทา นายพงษ์ศักด์ิ  มาทา ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/178

วงเงิน 3,000.00 บาท วงเงิน 3,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กพ. 2563

179 7/2/2563 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร 7,000.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเบ็ตเตล็ด กอ็ปปี้ ร้านเบ็ตเตล็ด กอ็ปปี้ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/179

วงเงิน  7,000.00 บาท วงเงิน  7,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กพ. 2563

180 7/2/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/180

วงเงิน 2,800.00 บาท วงเงิน 2,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กพ. 2563

181 7/2/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 980.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/181

วงเงิน 980.00 บาท วงเงิน 980.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กพ. 2563

182 7/2/2563 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 3,100.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/182

วงเงิน 3,100.00 บาท วงเงิน 3,100.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 7 กพ. 2563

183 12/2/2563 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,495.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/183

วงเงิน 1,495.00 บาท วงเงิน 1,495.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

184 12/2/2563 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/183

วงเงิน 1,200.00 บาท วงเงิน 1,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

185 12/2/2563 จา้งเหมาต่อเติมระเบียงผู้ป่วยนอก 135,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  วงษ์หุน่ นายสมศักด์ิ  วงษ์หุน่ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/185

วงเงิน 135,000.00 บาท วงเงิน 135,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

186 12/2/2563 จา้งเหมาท้าเคาน์เตอร์ 77,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บ.แต้น่้าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. บ.แต้น่้าไถ่ เฟอร์นิเจอร์ 2001 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/186

วงเงิน 77,000.00 บาท วงเงิน 77,000.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

187 12/2/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 12,840.00           วิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เจริญย่ิง โรงพิมพ์เจริญย่ิง ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/187

วงเงิน 12,840.00 บาท วงเงิน 12,840.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

188 12/2/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 19,134.00           วิธีเฉพาะเจาะจง นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด นานาภัณฑ์พิมพ์ดีด ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/188

วงเงิน  19,134.00 บาท วงเงิน  19,134.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

189 12/2/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,100.24            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รัตนโชติกจิ จ้ากดั บริษัท รัตนโชติกจิ จ้ากดั ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/189

วงเงิน 4,100.24 บาท วงเงิน 4,100.24 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

190 12/2/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. บ.กอบทองโพลีแพค 2004 จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/190

วงเงิน 5,200.00 บาท วงเงิน 5,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

191 12/2/2563 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 5,600.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ณัฐธนาธร จก. บ.ณัฐธนาธร จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/191

วงเงิน 5,600.00 บาท วงเงิน 5,600.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

192 12/2/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,550.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ธีระพานิช ธีระพานิช ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/192

วงเงิน 3,550.00 บาท วงเงิน 3,550.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

193 12/2/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,655.00           วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/193

วงเงิน 17,655.00 บาท วงเงิน 17,655.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

194 12/2/2563 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 200.00               วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร์ แฟร์ คอมพิวเตอร์ แฟร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/194

วงเงิน 200.00 บาท วงเงิน 200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

195 14/2/2563 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 556.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไดนาสต้ี เซรามิค จก.(มหาชน) บ.ไดนาสต้ี เซรามิค จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/195

วงเงิน 556.00 บาท วงเงิน 556.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 14 กพ. 2563

196 17/2/2563 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน หจก.เสาไหค้้าน้้ามัน ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/196

วงเงิน 1,200.00 บาท วงเงิน 1,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 17 กพ. 2563

197 18/2/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,180.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเอสพีคลินนิง่ ร้านเอสพีคลินนิง่ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/197

วงเงิน  2,180.00 บาท วงเงิน  2,180.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ. 2563

198 18/2/2563 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,494.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.เอข.ที.เซ็นทรัล ซัพพลาย จก. บ.เค.เอข.ที.เซ็นทรัล ซัพพลาย จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/198

งานบ้านงานครัว วงเงิน 4,494.00 บาท วงเงิน 4,494.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ. 2563

199 18/2/2563 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง 1,510.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.14 ซีเมนต์ หจก.14 ซีเมนต์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/199

วงเงิน 1,510.00 บาท วงเงิน 1,510.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ. 2563

200 18/2/2563 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 6,200.00             วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/200

วงเงิน 6,200.00 บาท วงเงิน 6,200.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ. 2563

201 18/2/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,568.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จก. บ.สยามยูเนีย่นเคมีคอล จก. ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/201

วงเงิน 2,568.00 บาท วงเงิน 2,568.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 18 กพ. 2563

202 20/2/2563 จา้งเหมาวางท่อทางระบายน้้า 200,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นางอาเมียง  ค้าหล้า หจก.พี.ซี.ไอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/193

วงเงิน 200,000.00 บาท วงเงิน 17,655.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 12 กพ. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1



วันที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ/จา้ง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ

(ราคากลาง) และราคาทีเ่สนอ และราคา โดยสังเขป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

203 20/2/2563 จา้งเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 2,800.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ไสว แอร์ เซอร์วิส ไสว แอร์ เซอร์วิส ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/203

วงเงิน 2,800.00 บาท วงเงิน 2,800.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กพ. 2563

204 20/2/2563 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 550.00               วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) ถูกต้องตามเง่ือนไข, ราคาต้่าสุด สบ 0032.301/204

วงเงิน 550.00 บาท วงเงิน 550.00 บาท และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ลว. 20 กพ. 2563

ล าดับ

ที่

แบบ สขร.1


