
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ค่าตีพมิพห์นังสือ 10,700.00                   10,700.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เลิศศิลป ์สาส์ณ โฮลด้ิง หจก.เลิศศิลป ์สาส์ณ โฮลด้ิง ราคาเหมาะสม
39/2564 ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 

2564

2 ค่าจัดท าระบบประชุมทางไกล 98,400.00                   98,400.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย หจก.ไก่มิวสิค แอนด์ ซัพพลาย ราคาเหมาะสม
40/2564 ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 

2564

3 ค่าวสัดุก่อสร้าง 46,400.00                   46,400.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) บริษทั ดูโฮม จ ากัด(มหาชน) ราคาเหมาะสม
42/2564 ลงวนัที่ 9 สิงหาคม 

2564

4 ค่าเคร่ืองสแกนใบหน้า 12,900.00                   12,900.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะคอมพลัส จ ากัด บริษทั เดอะคอมพลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/1929.1 ลงวนัที่ 6 

สิงหาคม 2564

5

ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลข

ทะเบยีน นง-1633 นครราชสีมา และ ขธ

 7414 นครราชสีมา

10,914.00                   10,914.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง มาวนิคาร์แอนด์เซอร์วสิ มาวนิคาร์แอนด์เซอร์วสิ ราคาเหมาะสม
41/2564 ลงวนัที่ 9 สิงหาคม 

2564

6 ค่าปรับปรุงหอ้งประชุมระบบทางไกล 96,000.00                   96,000.00                  วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ช่อฟา้ โฮม ดี ไซน์ หจก. ช่อฟา้ โฮม ดี ไซน์ ราคาเหมาะสม
43/2564  ลงวนัที่ 11 สิงหาคม 

2564

7 ค่าวสัดุก่อสร้าง 2,252.35                     2,252.35                    วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั นิวเหรียญชัยวสัดุก่อสร้าง จ ากัด บริษทั นิวเหรียญชัยวสัดุก่อสร้าง จ ากัด ราคาเหมาะสม
13/2564 ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 

2564

8 ค่าสมุดลงนามถวายพระพร 400.00                        400.00                      วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั รวมวทิยา บริษทั รวมวทิยา ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/1826 ลงวนัที่ 29 

สิงหาคม 2564

9 ค่าเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ 2,996.00                     2,996.00                    วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านชุนหลีแบตเตอร่ีโคราช ร้านชุนหลีแบตเตอร่ีโคราช ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/1881 ลงวนัที่ 2 

สิงหาคม

10 ค่าซ้ือน้ ามันตัดหญ้า 200.00                        200.00                      วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ปโิตรเลียมไทยคอร์ปเรชั่น บริษทั ปโิตรเลียมไทยคอร์ปเรชั่น ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/1883 ลงวนัที่ 2 

สิงหาคม 2564

11 ค่าวสัดุการเกษตร 940.00                        940.00                      วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสวนพนัธุ์ทิพย์ และร้านน้าแดง ร้านสวนพนัธุ์ทิพย์ และร้านน้าแดง ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/1899.1 ลงวนัที่ 4 

สิงหาคม 2564

12

ค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ หมายเลข

ทะเบยีน นง-3268 นครราชสีมา
6,085.63                     6,085.63                    วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โตโยต้าโคราช 1998 หจก.โตโยต้าโคราช 1998 ราคาเหมาะสม

38/2564 ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 

2564

13 ค่าจัดท าปา้ยไวนิลวนัแม่ 850.00                        850.00                      วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านค าเดียวดีไซน์ ร้านค าเดียวดีไซน์ ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/1912.1 ลงวนัที่ 5 

สิงหาคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนสิงหำคม 2564

ศูนยส์นับสนุนบริกำรสุขภำพที ่9

วันที ่1 กันยำยน 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืนสิงหำคม 2564

ศูนยส์นับสนุนบริกำรสุขภำพที ่9

วันที ่1 กันยำยน 2564

14
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าเดือน

กรกฎาคม 2564
2,400.00                     2,400.00                    วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เดอะวนั โอเอ หจก.เดอะวนั โอเอ ราคาเหมาะสม

สธ 0724.01/1893.1 ลงวนัที่ 3 

สิงหาคม 2564

15 ค่าซ้ือน้ ามันเชิ้อเพลิง 1,550.00                     1,550.00                    วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั มีโชคพาวเวอร์ พลัส จ ากัด บริษทั มีโชคพาวเวอร์ พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/1955.1 ลงวนัที่ 10

 สิงหาคม 2564

16 ค่าน้ าด่ืมส านักงาน 775.00                        775.00                      วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ โอ.โอ.วอเตอร์ จ ากัด บริษทั อาร์ โอ.โอ.วอเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/1937.1 ลงัวนที่ 9 

สิงหาคม 2564

17
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลข

ทะเบยีน นง-1633 นครราชสีมา
3,420.00                     3,420.00                    วธิเีฉพาะเจาะจง อู่พรรณการช่าง อู่พรรณการช่าง ราคาเหมาะสม

14/2564 ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 

2564

18 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,150.00                     2,150.00                    วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/1938.1 ลงวนัที่ 9 

สิงหาคม 2564

19 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 850.00                        850.00                      วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/1947.1 ลงวนัที่ 9 

สิงหาคม 2564

20 ค่าวสัดุก่อสร้าง 312.35                        312.35                      วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านราชสีมาล้านเกลียว และ หจก.บญุ

ไทยแมชีนเนอร่ี

ร้านราชสีมาล้านเกลียว และ หจก.บญุ

ไทยแมชีนเนอร่ี
ราคาเหมาะสม

สธ .0724.01/2003.1 ลงวนัที่ 18

 สิงหาคม 2564

21 ค่าชุดเคร่ืองตรวจโควดิ-19 4,600.00                     4,600.00                    วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซี(2018) จ ากัด บริษทั สยามฟาร์มาซี(2018) จ ากัด ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/2046 ลงวนัที่ 23 

สิงหาคม 2564

22
ค่าจัดท าปา้ยชื่อศูนย์ฯ และปา้ยสถานที่

จอดรถ
3,180.00                     3,180.00                    วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านค าเดียวดีไซน์ ร้านค าเดียวดีไซน์ ราคาเหมาะสม

สธ 0724.01/2027.1 ลงวนัที่ 23

 สิงหาคม 2564

23
ค่าซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลข

ทะเบยีน นง-3268
2,800.00                     2,800.00                    วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ช่างเกียรต์ิ อู่ช่างเกียรต์ิ ราคาเหมาะสม

18/2564 ลงวนัที่ 23 สิงหาคม 

2564

24 ค่าซ้ือดิน 4,200.00                     4,200.00                    วธิเีฉพาะเจาะจง นายวสันต์ สนใจ นายวสันต์ สนใจ ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/2120 ลงวนัที่ 30 

สิงหาคม 2564

25 ค่าซ้ือดิน 4,900.00                     4,900.00                    วธิเีฉพาะเจาะจง นายวสันต์ สนใจ นายวสันต์ สนใจ ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/2079.1 ลงวนัที่ 25

 สิงหาคม 2564

26 ค่าซ้ือดิน 4,900.00                     4,900.00                    วธิเีฉพาะเจาะจง นายวสันต์ สนใจ นายวสันต์ สนใจ ราคาเหมาะสม
สธ 0724.01/2040.1 ลงวนัที่ 23

 สิงหาคม 2564


