
แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

1  ซ้ือยา บ. ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3145 5,640.00                 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

2  ซ้ือยา บ. บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3144 8,560.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

3  ซ้ือยา บ. พรอส ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3146 30,360.00               

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

4  ซ้ือยา บ. สยามฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3148 8,506.50                 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

5  ซ้ือยา บ. ยูเมด้า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3147 16,380.00               

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

6  ซ้ือยา บ. ไบโอฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3108 6,500.00                 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

7  ซ้ือยา บ. ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3109 1,231.57                 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

8  ซ้ือยา บ. ดีทแฮล์ฒ เคลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3110 21,079.00               

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

9  ซ้ือยา บ. ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3111 2,500.00                 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 

หน่วยงาน โรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

เดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

10  ซ้ือยา บ. ท.ี โอ. เคมีคอลส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3112 3,000.00                 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

11  ซ้ือยา บ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3113 2,775.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

12  ซ้ือยา บ. ยูโทเปีย้น วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3114 2,600.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

13  ซ้ือยา บ. ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3115 11,027.40 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

14  ซ้ือยา บ. เกร๊ทเตอร์มายบาซิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3116 4,725.12 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

15  ซ้ือยา บ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3117 2,247.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

16  ซ้ือยา บ. โปลิฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3118 5,000.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

17  ซ้ือยา บ. เอเชี่ยน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3119 3,670.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

18  ซ้ือยา บ. โมเดิร์น ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3120 10,500.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

19  ซ้ือยา บ. เบอร์ลิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3121 24,400.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

20  ซ้ือยา บ. ไบโอวาลิส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3206 47,000.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

21  ซ้ือยา บ. เบอร์ลิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3122 39,150.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

22  ซ้ือยา หจก. ภิญโญฟาร์มาซี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3123 3,340.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

23  ซ้ือยา บ. วี. แอนด์. วี. วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3124 2,900.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

24  ซ้ือยา บ. พรอส ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3125 1,600.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

25  ซ้ือยา บ. เยเนอรัล ฮอสปตัิส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3137 5,400.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

26  ซ้ือยา บ. แอตแลนติค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3138 4,450.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

27  ซ้ือยา บ. ธงทองโอสถ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3126 3,900.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

28  ซ้ือยา สนง. คกก. อาหารและยา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3127 2,545.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

29  ซ้ือยา หจก. ภิญโญฟาร์มาซี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3128 4,400.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

30  ซ้ือยา บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3129 22,000.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

31  ซ้ือยา บ. สหแพทย์เภสัช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3130 10,800.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

32  ซ้ือยา บ. เบอร์ลิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3131 24,400.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

33  ซ้ือยา บ. ยูเนยีนเมดดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3132 13,100.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

34  ซ้ือยา บ. เซ็นทรัลโพลี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3133 3,980.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

35  ซ้ือยา บ. พรีเมด ฟาร์มา พลัส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3134 2,400.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

36  ซ้ือยา บ. เอเบิล้ เมดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3135 26,065.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

37  ซ้ือยา บ. เอสพเีอส เมดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3136 6,950.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

38  ซ้ือยา บ. ชุมชนเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3204 12,090.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

39  ซ้ือยา บ. เซ็นทรัลโพลี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3203 17,250.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

40  ซ้ือยา สน. คกก.อาหารและยา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3042 2,250.00 

ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

41  จ้างท าฟนัปลอม หจก. เพชรสมุทร วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3193 16,910.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

42  จ้างท าฟนัปลอม บ. ฟนัเทยีมไทย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3203 23,240.40 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

43  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. เวชภัณฑ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3207 11,115.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

44  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. เค. เค. ภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3107 10,370.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

45  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. โอเร็กซ์ เทรดด้ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3206 6,540.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

46  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. ไทยเคเอ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3171 30,615.60 

ลงวันที ่14 ตุลาคม 2563

47  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. พลิโก้ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3140 500.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

48  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. เวชภัณฑ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3099 1,700.00 

ลงวันที ่1 ตุลาคม 2563

49  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3150 24,503.00 

ลงวันที ่7 ตุลาคม 2563

50  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. เกรทส์ เมดเทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3198 14,300.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

51  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. ไซเอนด์ เมด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3195 11,720.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

52  ซ้ือวัสดุการแพทย์ หจก. อิเลฟเว่น พลัซ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3196 5,850.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

53  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. ไทยเพยีวดีไวซ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3199 9,500.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

54  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. แพลททนิัม่ อินเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3200 36,000.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

55  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. สหทรัพย์เซอร์จิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3192 2,000.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

56  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. เบทเทอร์แพค็พลัส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3210 12,000.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

57  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. พลิโก้ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3017 25,000.00 

ลงวันที ่21 ตุลาคม 2563

58  ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. แมคคา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3065 51,000.00 

ลงวันที ่30 ตุลาคม 2563

59  ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ. ยูนต้ีิ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3105 1,650.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

60  ซ้ือวัสดุทนัตกรรม หจก. เซ่ียงไฮ้ทนัตภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3173 2,000.00 

ลงวันที ่14 ตุลาคม 2563

61  ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ. นโูวเด้นท์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3174 5,100.00 

ลงวันที ่14 ตุลาคม 2563

62  ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ. ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3039 1,867.15 

ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

63  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ. ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3163 68,300.00 

ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563

64  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ. ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3164 42,160.00 

ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

65  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ. ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3163 79,500.00 

ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563

66  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ. ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3162 77,000.00 

ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563

67  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ. เกรทส์ เมดเทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3161 8,270.00 

ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563

68  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ. คอมเมอร์เชียล ซายส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3165 4,400.00 

ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563

69  ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3143 900.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

70  ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านวิชาภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3038 7,330.00 

ลงวันที ่21 ตุลาคม 2563

71  ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว หจก. พลภัณฑ์ ซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3194 10,444.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

72  ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นายอรรถสิทธ์ิ สมบญุ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3022 25,760.00 

(ปจด. ตุลาคม 2563) ลงวันที ่28 กันยายน 2563

73  ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นางสาวสุภาพร หนิโม่ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3023 16,160.00 

(ปจด. ตุลาคม 2563) ลงวันที ่28 กันยายน 2563

74  ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นางสาวสุภาพร อัศวสัจจา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3024 8,480.00 

(ปจด. ตุลาคม 2563) ลงวันที ่28 กันยายน 2563

75  ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว หจก.สระบรีุอุตสาหกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3057 4,443.00 

ลงวันที ่21 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

76  ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ร้านสงวนทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3037 3,720.00 

ลงวันที ่21 ตุลาคม 2563

77  ซ้ือวัสดุก่อสร้าง บ. เอสโบ ้ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3012 458.00 

ลงวันที ่19 ตุลาคม 2563

78  ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บ. เอสโบ ้ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3201 750.00 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

79  ซ้ือวัสดุก่อสร้าง บ. ททีวีี คอนกรีต วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3208 5,835.01 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563

80  ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หจก. พ.ีซี.ไอ. วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3142 1,750.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

81  ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง หจก. รุ่งถาวรวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3106 1,241.20 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

82  ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง หจก.รุ่งถาวรวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3156 850.65 

ลงวันที ่9 ตุลาคม 2563

83  ซ้ือวัสดุก่อสร้าง บ. สุขพฒัน ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3013 6,248.14 

ลงวันที ่30 ตุลาคม 2563

84  ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บ. พ ีพลัส พาวเวอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3016 11,970.41 

ลงวันที ่28 กันยายน 2563

85  ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน หจก. นคิมเจริญผล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3017 11,144.00 

ลงวันที ่28 กันยายน 2563

86 จ้างเช็คระยะรถยนต์ บ. อีซูซุสงวนไทยสระบรีุ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3197 6,657.54 

ลงวันที ่16 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

87 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ อู่อินเตอร์เซอร์วิส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3179 15,800.00 

ขนส่ง ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563

88 จ้างเก็บขยะทัว่ไป อบต. บา้นล า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/2761 1,000.00 

ลงวันที ่19 สิงหาคม 2563

89 ซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หจก. พ.ี ซี. ไอ. วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3141 3,800.00 

ลงวันที ่5 ตุลาคม 2563

90 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ หจก. พ.ี ซี. ไอ. วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3102 5,136.00 

ลงวันที ่1 ตุลาคม 2563

91 ซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ หจก. พ.ี ซี. ไอ. วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3105 4,815.00 

ลงวันที ่1 ตุลาคม 2563

92 จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ หจก. ส.เรืองโรจน์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/2761 18,080.00 

ลงวันที ่19 สิงหาคม 2563

93 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านเอกซเรย์ บ. ทรานสเทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/2019 35,000.00 

ลงวันที ่28 กันยายน 2563

94 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บ. อีซูซุสงวนไทยสระบรีุ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3158 3,160.51 

และขนส่ง ลงวันที ่9 ตุลาคม 2563

95 ซ่อมครุภัณฑ์ส านกังาน อนรัุกษ์แอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3157 6,100.00 

ลงวันที ่9 ตุลาคม 2563

96 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอส เค เด็นทอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3040 7,800.00 

ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

97 จ้างติดต้ังอะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน เอส เค เด็นทอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3041 2,400.00 

ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

98 ค่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร บ. ไอโฟร์เทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/2760 2,000.00 

ลงวันที ่19 สิงหาคม 2563

99 ค่าบริการรายป ี บ. เนก็ไซล์ จ ากัด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3025 2,225.60 

ลงวันที ่25 ตุลาคม 2563

100 ค่าจ้างรายวัน นายสมบรูณ์ เสือสุริย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3026 9,800.00 

ลงวันที ่28 กันยายน 2563

101 ค่าจ้างรายวัน นางกิ่งแก้ว นานาวัน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3027 9,100.00 

ลงวันที ่28 กันยายน 2563

102 ค่าจ้างรายวัน นางนภาพร ค ามะลัย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3028 7,700.00 

ลงวันที ่28 กันยายน 2563

103 ค่าจ้างรายวัน นายสอย แพรศรี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3025 8,750.00 

ลงวันที ่28 กันยายน 2563

104 ครุภัณฑ์การแพทย์ บ. เมดิทอป วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3014 13,000.00 

ลงวันที ่19 ตุลาคม 2563

105 ครุภัณฑ์ส านกังาน ร้านเตียวพานชิ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3155 2,461.00 

ลงวันที ่9 ตุลาคม 2563

106  ซ้ือยา หจก. ภิญโญฟาร์มาซี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3264 19,035.00               

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

107  ซ้ือยา บ. พาตาร์แลบ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3265 4,925.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

108  ซ้ือยา บ. ชุมชนเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3266 4,490.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

109  ซ้ือยา บ. เบอร์ลิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3267 30,500.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

110  ซ้ือยา บ. ท.ีพ.ีดรัก วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3268 7,180.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

111  ซ้ือยา บ. พรอส ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3269 15,180.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

112  ซ้ือยา บ. ไบโอฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3270 6,500.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

113  ซ้ือยา บ. เกร๊ทเตอร์มายบาซิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3271 2,086.50 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

114  ซ้ือยา บ. แสงไทย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3273 3,720.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

115 ซ้ือยา บ. เซ็นทรัลโพลี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3237 3,000.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

116 ซ้ือยา บ. สหแพทย์เภสัช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3274 9,000.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

117 ซ้ือยา บ. เอเบิล้ เมดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3275 28,590.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

118 ซ้ือยา บ. วี.แอนด์.วี. วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3276 4,350.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

119 ซ้ือยา บ. ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3277 4,100.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

120 ซ้ือยา บ. เบอร์ลิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3278 4,750.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

121 ซ้ือยา หจก. แอล.บ.ีเอส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3279 3,940.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

122 ซ้ือยา บ. อาร์เอ็กซ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3280 5,992.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

123 ซ้ือยา บ. โปลิฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3281 9,335.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

124 ซ้ือยา บ. ยูเมด้า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3282 5,800.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

125 ซ้ือยา บ. ยูเนยีนเมดดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3283 6,925.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

126 ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3284 96,793.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

127 ซ้ือยา บ. สหแพทย์เภสัช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3316 9,000.00 

ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2563

128 ซ้ือยา บ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3317 21,079.00 

ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2563

129 ซ้ือยา บ. ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3318 13,227.40 

ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2563

130 ซ้ือยา บ. เอส ท ีฟาร์เมติกส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3319 6,163.20 

ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

131 ซ้ือยา บ. ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3320 2,963.90 

ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2563

132 ซ้ือยา บ. ชุมชนเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3321 3,650.00 

ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2563

133 ซ้ือยา บ. ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3322 2,225.60 

ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2563

134 ซ้ือยา บ. ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3323 2,125.00 

ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2563

135 ซ้ือยา บ. ไบโอวาลิส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3404 47,000.00 

ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

136 ซ้ือยา บ. โอสถ อินเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3405 3,199.76 

ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

137 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. ไทยเคเอ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3258 26,994.40 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

138 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. โอเร็กซ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3259 29,960.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

139 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. เค. เค. ภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3301 5,000.00 

ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563 

140 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. ไซเอนซ์ เมด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3358 17,860.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

141 ซ้ือวัสดุการแพทย์ หจก. อิเลฟเว่น พลัซ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3324 8,400.00 

ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

142 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. แมคคา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3329 34,000.00 

ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2563

143 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3337 49,006.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

144 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3356 17,548.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

145 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. เวชภัณฑ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3355 8,650.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

146 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. ไทยเพยีวดีไวซ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3354 17,400.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

147 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. สเทไรล์ เทคโนโลยีส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3347 38,520.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

148 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. วอเตอร์ ไทย เทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3336 3,745.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

149 ซ้ือวัสดุการแพทย์ นายชัยวัฒน ์คงเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3334 6,800.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

150 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. เวชภัณฑ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3357 3,400.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

151 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. เค. เค. ภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3402 7,500.00 

ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

152 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. เซนต์เมด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3409 4,750.00 

ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

153 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ. ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3263 2,503.80 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

154 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ. ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/325 12,463.36 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

155 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ. ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3303 9,800.00 

จ ากัด ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563

156 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ. เอส. ดี. ทนัตเวช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3302 4,380.00 

ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563

157 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ หจก. ดรัก เทสทต้ิ์ง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3253 1,190.00 

ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563

158 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ บ. ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3348 35,430.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

159 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ บ. ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3349 44,620.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

160 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ บ. ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3350 14,980.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

161 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ บ. ไทย ไดแอ็กนอสติก วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3351 8,000.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

162 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ หจก. ดรัก เทสทต้ิ์ง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3352 18,297.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

163 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ บ. เกรทส์ เมดเทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3353 9,460.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

164 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ หจก. ดรัก เทสทต้ิ์ง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3420 28,462.00 

ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

165 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ บ. ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3416 48,685.00 

ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

166 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ บ. อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3419 50,000.00 

ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

167 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ บ. ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3418 65,400.00 

ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

168 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ บ. ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3417 55,000.00 

ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2563

169 จ้างท าฟนัปลอม หจก. เพชรสมุทร วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3254 10,450.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

170 จ้างท าฟนัปลอม บ. ฟนัเทยีมไทย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3297 21,988.50 

ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563

171 ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3262 2,200.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

172 ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3300 4,280.00 

ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563

173 ซ้ือวัสดุส านกังาน บ. ทอ๊ป ฟอร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3255 35,845.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

174 ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านสงวนทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3410 82,500.00 

ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

175 ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านวิชาภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3407 17,347.00 

ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

176 ซ่อมครุภัณฑ์ส านกังาน ร้านอนรัุกษ์แอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3252 900.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

177 ซ่อมครุภัณฑ์ส านกังาน ร้านอนรัุกษ์แอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3251 1,000.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

178 จ้างท าแบบฟอร์ม บ. ทอ๊ป ฟอร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3255 35,845.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

179 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ บ. เอน - ไซต์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3256 15,515.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

180 ซ่อมครุภัณฑ์ส านกังาน ร้านอนรัุกษ์แอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3257 14,150.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

181 ค่าเช่าเคร่ืองเอกซเรย์ ประจ าเดือน บ. ทรานสเทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3046 35,000.00 

พฤศจิกายน 2563 ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

182 ค่าขยะติดเชื้อ ปจด. ตุลาคม 2563 ส. เรืองโรจน ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3049 14,890.00 

ลงวันที ่30 กันยายน 2563

183 จ้างเช็คระยะรถยนต์ บ. โตโยต้า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3304 7,802.76 

ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563

184 ค่าขยะทัว่ไป ปจด. ต.ค. 63 อบต. บา้นล า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3050 1,000.00 

ลงวันที ่30 กันยายน 2563

185 จ้างท าแบบฟอร์ม ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3305 1,950.00 

ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

186 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ บ. ไทยสเตอริไลเซอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3332 7,900.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563

187 ซ่อมครุภัณฑ์ส านกังาน ร้านอนรัุกษ์แอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3257 14,150.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

188 ซ่อมครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว ร้าน P.S. มอเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3401 800.00 

ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

189 ค่าบริการรายป ี2564 บ. บางกอก เมดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3403 19,855.00 

ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

190 จ้างรายวัน นายสมบรูณ์ เสือสุริย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3053 7,000.00 

วันที ่26 ตุลาคม 2563

191 จ้างรายวัน นางกิ่งแก้ว นานาวัน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3054 9,100.00 

วันที ่26 ตุลาคม 2563

192 จ้างรายวัน นางนภาพร ค ามะลัย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3052 8,050.00 

วันที ่26 ตุลาคม 2563

193 จ้างรายวัน นายสอย แพรศรี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3055 8,050.00 

วันที ่26 ตุลาคม 2563

194 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ บ. สุขพฒัน ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3299 4,076.70 

วันที ่16 พฤศจิกายน 2563

195 ซ้ือครุภัณฑ์ส านกังาน บ. สุพฒัน ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3298 7,200.16 

ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563

196 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ บ. ดูวอนไทย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3258 15,750.00 

วันที ่25 พฤศจิกายน 2563 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

197 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ ร้านเวทแอนนีม่อล์ล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3361 288,900.00 

ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2563 

198 ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านวิหารแดงดาวเทยีม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3361 800.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

199 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง หจก. รุ่งถาวรวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3361 1,284.00 

ลงวันที ่5 พฤศจิกายน 2563

200 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง ร้านโยธา วัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3361 2,800.00 

ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2563 

201 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3333 1,550.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563 

202 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3333 900.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563 

203 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3333 1,020.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563 

204 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3333 2,510.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563 

205 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3333 7,160.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563 

206 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3333 440.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563 

207 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3333 820.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

208 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3333 1,550.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563 

209 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3333 1,883.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563 

210 ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3333 1,060.00 

ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2563 

211 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ร้านสงวนทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3408 12,855.00 

ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

212 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว บา้นไม้กวาด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3406 380.00 

ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

213 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นายอรรถสิทธ์ิ สมบญุ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3049 33,650.00 

วันที ่26 ตุลาคม 2563

214 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นส.สุภาพร อัศวชัยสัจจา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3050 9,750.00 

ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

215 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นส.สุภาพร หนิโม่ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3051 20,160.00 

วันที ่26 ตุลาคม 2563

216  ซ้ือยา บ. แสงไทยเมดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3464 5,640.00                 

ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

217  ซ้ือยา บ. ยูเนยีนเทดดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3463 4,900.00 

ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

218  ซ้ือยา บ. ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3462 11,566.70               

ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

219  ซ้ือยา บ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3461 2,247.00                 

ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

220  ซ้ือยา บ. ไบโอฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3460 3,900.00                 

ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

221 ซ้ือยา บ.ไบโอวาลิส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3459 23,500.00               

ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

222 ซ้ือยา บ. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3458 54,750.00               

ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

223 ซ้ือยา บ. ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3450 46,790.00               

ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

224 ซ้ือยา หจก. ภิญโญฟาร์มาซี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3451 9,500.00                 

ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

225 ซ้ือยา หจก. ภิญโญฟาร์มาซี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3452 1,015.00                 

ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563226

ซ้ือยา บ. สหแพทย์เภสัช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3453 10,800.00 

227 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. นวิไลฟ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3454 2,250.00 

228 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ชุมชนเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3455 43,000.00 

229 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3456 78,850.00 

230 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ซ้ือยา บ. เยเนอรัล ฮอสปตัิล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3457 2,500.00 

231 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3449 154,310.00 

232 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา หจก. ภิญโญฟาร์มาซี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3500 6,540.00 

233 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. โปลิฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3501 6,400.00 

234 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. วี.แอนด์.วี. วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3502 8,100.00 

235 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. เอเชี่ยน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3503 6,200.00 

236 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา หจก. แอล.บ.ีเอส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3504 2,320.00 

237 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ท.ีโอ. วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3505 3,000.00 

238 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. สยามฟาร์มาซูติคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3506 4,922.00 

239 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3507 4,010.00 

240 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. พรอส ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3499 27,730.00 

241 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ซ้ือยา บ. ยูเมด้า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3498 5,540.00 

242 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ไบโอเนท - เอเชีย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3497 10,000.00 

243 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ยูโทเปีย้น วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3496 2,850.00 

244 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. โมเดิร์น ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3495 1,600.00 

245 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3494 10,539.50 

246 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา หจก. ภิญโญฟาร์มาซี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3559 10,600.00 

247 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3558 11,401.80 

248 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ยูเมด้า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3557 7,940.00 

249 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ชุมชนเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3554 13,750.00 

250 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ชุมชนเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3553 7,300.00 

251 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ท.ีพ.ีดรัก วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3549 7,500.00 

252 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ซ้ือยา บ. ชุมชนเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3547 5,240.00 

253 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. สหแพทย์เภสัช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3546 18,000.00 

254 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ยูเมด้า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3545 11,910.00 

255 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3545 9,800.00 

256 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. แอตแลนติค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3556 4,860.00 

257 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ยูเนยีนเมดดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3555 4,900.00 

258 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว. วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3552 4,280.00 

259 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. เยเนอรัล ฮอสปตัิล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3551 2,700.00 

260 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3550 2,500.00 

261 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. โกลบอลฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3550 1,650.00 

262 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา บ. เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3544 3,000.00 

263 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 2,260.00 

264 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 4,087.40 

265 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 4,000.00 

266 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 21,655.60 

267 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 18,583.00 

268 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 5,000.00 

269 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 5,111.60 

270 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 240.00 

271 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 5,520.00 

272 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา รพ.เสาไห้ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 9,680.00 

273 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา รพ.หนองโดน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 8,000.00 

274 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ซ้ือยา รพ.เสาไห้ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 9,600.00 

275 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือยา รพ.หนองโดน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3471 4,000.00 

276 ลงวันที ่8 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. เวชภัณฑ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3477 2,600.00 

277 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. ไทยเคเอ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3492 29,628.00 

278 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. สหทรัพย์เซอร์จิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3536 12,000.00 

279 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. สหทรัพย์เซอร์จิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3535 4,000.00 

280 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุการแพทย์ หจก. อิเลฟเว่นพลัซ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3607 21,580.00 

281 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. แมคคา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3620 34,000.00 

282 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. โอเร็กซ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3617 11,770.00 

283 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ. โฮมโปรดักส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3618 1,904.00 

284 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ. วี อาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3612 2,950.00 

285 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ. วี อาร์ พ ีเด้นท ์จ ากัด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3541 9,100.00 

286 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ. ซีทเีอ็ม โกลเบลิ จ ากัด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3537 1,320.00 

287 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

จ้างท าฟนัปลอม บ. ฟนัเทยีมไทย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3539 20,715.20 

288 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

จ้างท าฟนัปลอม หจก. เพชรสมุทร วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3538 5,140.00 

289 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุส านกังาน หจก. เอส.พ.ีพารากอน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3614 8,089.20 

290 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุส านกังาน หจก. เอส.พ.ีพารากอน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3540 11,641.60 

291 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3613 3,450.00 

292 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านสงวนทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3609 82,000.00 

293 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านวิชาภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3608 28,024.00 

294 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว บ. ฟลิเตอร์ มาร์ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3469 4,490.00 

295 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว บา้นไม้กวาด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3490 400.00 

296 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว หจก. พลภัณฑ์ ซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3493 16,486.00 

297 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว หจก. สระบรีุอุตสาหกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3619 4,443.00 

298 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ร้านสงวนทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3610 6,830.00 

299 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นายอรรถสิทธ์ิ สมบญุ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3597 33,815.00 

300 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นส. สุภาพร อัศวชัยสัจจา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3598 15,480.00 

301 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นส. สุภาพร หนิโม่ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3599 10,205.00 

302 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านวิหารแดงดาวเทยีม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3468 690.00 

303 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุก่อสร้าง บ. เอสโบ ้โฮมเวิล์ด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3561 9,630.00 

304 ลงวันที ่23 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา (1998) วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3561 15,600.00 

305 ลงวันที ่23 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา (1998) วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3561 3,205.00                 

306 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา (1998) วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3561 3,969.00 

307 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา (1998) วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3561 3,240.00 

308 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา (1998) วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3599 2,740.00 

309 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หจก. พ.ีซี.ไอ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3542 31,050.00 

310 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563

ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน หจก. นคิมเจริญผล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3362 9,278.00 

311 ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2563

ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน หจก. นคิมเจริญผล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3363 6,530.00 

312 ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2563

ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บ. บ ีพลัส พาวเวอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3364 5,900.20 

313 ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2563

จ้างพมิพแ์บบฟอร์ม โรงพมิพเ์จริญย่ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3444 11,770.00 

314 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

จ้างพมิพแ์บบฟอร์ม โรงพมิพเ์จริญย่ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3445 51,395.00 

315 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ บ. ไอดีเวลล์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/33446 2,140.00 

316 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบา้นงานครัว ร้านจักรเย็บผ้า สระบรีุ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3491 610.00 

317 ลงวันที ่14 ธันวาคม 2563

จ้างเก็บขยะทัว่ไป อบต. บา้นล า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3392 1,000.00 

318 ลงวันที ่27 ธันวาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

จ้างเก็บขยะติดเชื้อ หจก.ส.เรืองโรจน์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3047 21,680.00 

319 ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร บ. ไอโฟร์เทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3057 2,000.00 

320 ลงวันที ่26 ตุลาคม 2563

ค่าเช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณ บ. ทรานสเทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3025 35,000.00 

321 ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2563

จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3606 1,440.00                 

322 ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

จ้างรายวัน นายสมบรูณ์ เสือสุริย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3397 10,325.00 

323 ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2563

จ้างรายวัน นางกิ่งแก้ว นานาวัน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3398 8,750.00 

324 ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2563

จ้างรายวัน นางนภาพร ค ามะลัย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3399 8,400.00 

325 ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2563

จ้างรายวัน นายสอย แพรศรี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3400 8,225.00 

326 ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2563

ครุภัณฑ์โรงงาน บ. เอสโบ้ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3470 8,690.00 

327 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

ครุภัณฑ์การแพทย์ บ. โกลบอล เฮลต้ี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3448 25,000.00 

328 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2563

ครุภัณฑ์ส านกังาน ร้านวิหารแดงดาวเทยีม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3534 5,990.00 

329 ลงวันที ่17 ธันวาคม 2563



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ค่าส่งส่ิงส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/2605 236,150.00 

330 ลงวันที ่28 ตุลาคม 2563

 ซ้ือยา บ.เบอร์ลิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/50 27,000.00               

331 ลงวันที ่6 มกราคม 2564

 ซ้ือยา บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/45 3,420.00 

332 ลงวันที ่6 มกราคม 2564

 ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/53 6,950.00                 

333 ลงวันที ่6 มกราคม 2564

 ซ้ือยา บ.ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/51 7,550.00                 

334 ลงวันที ่6 มกราคม 2564

 ซ้ือยา บ.เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/49 7,000.00                 

335 ลงวันที ่6 มกราคม 2564

 ซ้ือยา หจก.ภิญโญฟาร์มาซี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/48 7,000.00                 

336 ลงวันที ่6 มกราคม 2564

 ซ้ือยา บ.เบอร์ลิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/47 20,300.00               

337 ลงวันที ่6 มกราคม 2564

 ซ้ือยา บ.ชุมชนเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/46 23,750.00               

338 ลงวันที ่6 มกราคม 2564

 ซ้ือยา บ.ท.ีโอ เคมีคอลส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/36 3,000.00                 

339 ลงวันที ่6 มกราคม 2564

340  ซ้ือยา บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/55 2,086.50                 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่6 มกราคม 2564

341  ซ้ือยา บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/54 2,396.80 

ลงวันที ่6 มกราคม 2564

342  ซ้ือยา บ.ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/53 1,391.00 

ลงวันที ่6 มกราคม 2564

343  ซ้ือยา บ.โปลิฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/57 4,550.00 

ลงวันที ่6 มกราคม 2564

344  ซ้ือยา บ.ท.ีแมน ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/58 2,700.00 

ลงวันที ่6 มกราคม 2564

345  ซ้ือยา โรงพยาบาลหนองโดน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/58 960.00 

ลงวันที ่6 มกราคม 2564

346  ซ้ือยา โรงพยาบาลเสาไห้ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/58 12,400.00 

ลงวันที ่6 มกราคม 2564

347  ซ้ือยา รง.เภสัชกรรมทหาร วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/1135 6,000.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

348  ซ้ือยา บ.ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/136 28,710.10 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

349  ซ้ือยา บ.เซ็นทรัลโพลี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/137 17,830.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

350  ซ้ือยา บ.เซ็นทรัลโพลี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/138 29,400.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

351  ซ้ือยา บ.แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/139 5,600.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

352  ซ้ือยา บ.สหแพทย์เภสัช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/140 18,000.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

353  ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/141 10,218.50 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

354  ซ้ือยา บ.วี.แอนด์.วี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/142 5,400.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

355  ซ้ือยา บ.ไทยเอฟดี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/143 4,600.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

356  ซ้ือยา บ.อิมแพคฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/144 2,247.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

357  ซ้ือยา บ.ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/145 2,963.90 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

358  ซ้ือยา หจก.ภิญโญฟาร์มาซี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/146 4,900.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

359  ซ้ือยา หจก.แอล.บ.ีเอส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/147 4,600.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

360  ซ้ือยา บ.อาร์เอ็กซ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/148 3,290.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

361  ซ้ือยา บ.ยูเนยีนเมดดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/149 4,900.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

362  ซ้ือยา บ.ไบโอฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/150 3,900.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

363  ซ้ือยา บ.ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/221 7,550.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

364  ซ้ือยา บ.ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/222 1,450.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

365  ซ้ือยา บ.โปลิฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/223 3,270.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

366  ซ้ือยา บ.เอสพเีอส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/224 5,400.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

367  ซ้ือยา บ.ชุมชนเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/225 62,090.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

368  ซ้ือยา บ.แอตแลนติค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/226 4,512.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

369  ซ้ือยา บ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/227 2,200.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

370  ซ้ือยา บ.ท.ีแมน ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/228 3,600.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

371  ซ้ือยา บ.เบอร์ลิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/229 12,550.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

372  ซ้ือยา โรงพยาบาลหนองโดน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/230 11,000.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

373  ซ้ือยา บ.ยูเมด้า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/231 7,940.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

374  ซ้ือยา บ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/232 23,384.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

375 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.ไซเอนด์ เมด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/64 11,720.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

376 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.แม็ค เมดิคัล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/59 2,889.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

377 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เบทเทอร์แพค็พลัส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/60 12,000.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

378 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เซนต์เมด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/63 9,500.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

379 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เวชภัณฑ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/62 38,550.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

380 ซ้ือวัสดุการแพทย์ นายชัยวัฒน ์คงเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/65 1,700.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

381 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เอ็ม.บ.ีดี เซอร์จิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/61 5,520.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

382 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เวชภัณฑ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/152 5,570.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

383 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.ไทยเคเอ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/169 25,019.20 

ลงวันที ่20 มกราคม 2564

384 ซ้ือวัสดุการแพทย์ หจก.อิเลฟเว่น พลัช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/244 3,400.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่20 มกราคม 2564

385 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.โอเร็กซ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/342 9,290.00 

ลงวันที ่27 มกราคม 2564

386 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เวชภัณฑ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/343 51,025.00 

ลงวันที ่27 มกราคม 2564

387 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/278 49,006.00 

ลงวันที ่25 มกราคม 2564

388 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เค.เค ภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/276 46,000.00 

ลงวันที ่25 มกราคม 2564

389 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.ไทยเพยีว วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/274 14,250.00 

ลงวันที ่25 มกราคม 2564

390 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/279 27,606.00 

ลงวันที ่25 มกราคม 2564

391 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม หจก.เซ่ียงไฉ้ทนัตภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/76 10,606.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

392 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ.ชูมิตร วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/242 10,380.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

393 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3163 68,300.00 

ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563

394 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3165 77,000.00 

ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563

395 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3165 79,500.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563

396 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3164 42,160.00 

ลงวันที ่12 ตุลาคม 2563

397 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.เกรทส์ เมดเทคส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3061 8,270.00 

ลงวันที ่28 ตุลาคม 2563

398 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.อินเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/170 50,000.00 

ลงวันที2่0 มกราคม 2564

399 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.อินเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/172 25,200.00 

ลงวันที2่0 มกราคม 2564

400 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.เกรทส์ เมดเทคส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/171 22,280.00 

ลงวันที2่0 มกราคม 2564

401 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ หจก.ดรัก เทสทต้ิ์ง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/173 14,980.00 

ลงวันที2่0 มกราคม 2564

402 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/173 29,853.00 

ลงวันที2่0 มกราคม 2564

403 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/174 74,010.00 

ลงวันที2่0 มกราคม 2564

404 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/160 26,800.00 

ลงวันที ่18 มกราคม 2564

405 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ หจก.ดรัก เทสทต้ิ์ง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/160 16,157.00 

ลงวันที ่18 มกราคม 2564

406 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.อินเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/174 50,000.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่20 มกราคม 2564

407 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.เกรทส์ เมดเทคส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/175 20,170.00 

ลงวันที ่20 มกราคม 2564

408 จ้างท าฟนัปลอม หจก.เพชรสมุทร วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/156 6,960.00 

ลงวันที ่18 มกราคม 2564

409 จ้างท าฟนัปลอม บ.ฟนัเทยีมไทย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/157 7,629.10 

ลงวันที ่18 มกราคม 2564

410 ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/77 950.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

411 ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/236 1,300.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

412 ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านวิชาภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/281 14,320.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

413 ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/273 8,500.00 

ลงวันที ่25 มกราคม 2564

414 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว บ.สัมพนัธ์อินเตอร์เทรด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/74 642.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

415 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว หจก.สระบรีุอุตสาหกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/239 4,443.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

416 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว หจก.สระบรีุอุตสาหกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/240 2,665.80 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

417 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ร้านสงวนทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/280 7,820.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่25 มกราคม 2564

418 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว หจก.พลภัณฑ์ ซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/297 42,450.00 

ลงวันที ่25 มกราคม 2564

419 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นายอรรถสิทธ์ สมบญุ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3603 26,750.00 

ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

420 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นางสาวสุภาพร อัศวชัยสัจจา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3604 8,550.00 

ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

421 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นางสาวสุภาพร หนิโม่ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/3605 16,640.00 

ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

422 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ร้านจินตนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/289 980.00 

ลงวันที ่25 มกราคม 2564

423 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ร้านเจ้แดง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/75 350.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

424 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน หสม.ไพโอเนยีร์ อ๊อกซิเย่น วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/158 5,983.50 

ลงวันที ่18 มกราคม 2564

425 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หจก.มีทรัพย์ไพศาล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/241 630.00 

ลงวันที ่20 มกราคม 2564

426 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เกียรติวัฒนาแอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/220 21,614.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

427 ซ้ือวัสดุการเกษตร สวนไทรเกาหลีนราวิชญ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/210 8,480.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

428 จ้างพมิพแ์บบฟอร์ม โรงพมิพเ์จริญย่ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/78 51,895.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

429 จ้างท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/80 120.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

430 จ้างพมิพแ์บบฟอร์ม โรงพมิพเ์จริญย่ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/79 2,675.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

431 ค่าเช่าเคร่ืองเอกซเรย์ บ.ทรานสเทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/1178 35,000.00 

ลงวันที ่30 ธันวาคม 2563

432 ค่าเช่าเคร่ือวถ่ายเอกสาร บ.ไอโฟร์เทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/1025 2,000.00 

ลงวันที ่24 พฤศจิกายน 2563

433 ซ่อมครุภัณฑ์กาแพทย์ บ.ซี.ไอ.เอส.เทคนคิอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/134 3,500.00 

ลงวันที ่14 มกราคม 2564

434 จ้างเหมาขยะติดเชื้อ หจก. ส.เรืองโรจน์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/1025 19,240.00 

ลงวันที ่24 พฤศจิกายน 2563

435 จ้างเก็บขยะทัว่ไป อบต.บา้นล า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/1027 1,000.00 

ลงวันที ่24 พฤศจิกายน 2563

436 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง อู๋อินเตอร์เซอนวิส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/168 3,190.00                 

ลงวันที ่20 มกราคม 2564

437 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ บ.เอน-ไซต์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/275 13,696.00 

ลงวันที ่25 มกราคม 2564

438 ซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ บ.ไทยสเตอริไลเซอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/276 9,000.00 

ลงวันที ่25 มกราคม 2564

439 จ้างรายวัน นายสมบรูณ์ เสือสุริย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/259 10,325.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

440 จ้างรายวัน นางกิ่งแก้ว นานวัน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/260 9,275.00 

ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

441 จ้างรายวัน นางนภาพร ค ามะลัย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/261 8,400.00 

ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

442 จ้างรายวัน นายสอย แพรศรี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/262 8,925.00 

ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

443 ครุภัณฑ์การแพทย์ บ.ซีเอสโชลูชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/66 72,000.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

444 ครุภัณฑ์ส านกังาน ร้านเตียวพานชิ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/72 89,666.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

445 ครุภัณฑ์การแพทย์ นายชัยวัฒน ์คงเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/70 8,000.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

446 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง บ.เอสโบ้ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/73 2,290.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

447 ครุภัณฑ์การแพทย์ บ.โกลบอล เฮลต้ีแคร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/71 45,000.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

448 ครุภัณฑ์การแพทย์ บ.เมดิเทคเทรดด้ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/67 8,930.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

449 ครุภัณฑ์การแพทย์ บ.เมดิเทคเทรดด้ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/69 65,000.00 

ลงวันที ่8 มกราคม 2564

450 ครุภัณฑ์การแพทย์ บ.เมดิเทคเทรดด้ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/68 240,000.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่20 มกราคม 2564

451 ครุภัณฑ์ส านกังาน บ.แทป๊โฟนสระบรีุ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/170 7,999.00 

ลงวันที ่20 มกราคม 2564

452 ครุภัณฑ์ส านกังาน ร้าน The one วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/219 4,299.00 

ลงวันที ่22 มกราคม 2564

453 ครุภัณฑ์การแพทย์ บ.เอ็นเจ เมดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/4 495,000.00 

ลงวันที ่6 มกราคม 2564

454 ครุภัณฑ์การแพทย์ บ.เอ็ม.บ.ีดี เซอร์จิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/80 300,000.00 

ลงวันที ่6 มกราคม 2564

455 ซ้ือยา บ.พรีเมด ฟาร์มา พลัส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/498 3,400.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

456 ซ้ือยา บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/500 4,400.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

457 ซ้ือยา หจก.แอล.บ.ีเอส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/499 4,600.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

458 ซ้ือยา บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/501 1,725.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

459 ซ้ือยา บ.ท.ีแมน ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/502 500.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

460 ซ้ือยา บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/503 2,700.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

461 ซ้ือยา บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/504 3,000.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

462 ซ้ือยา บ.พาตาร์แลบ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/505 2,600.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

463 ซ้ือยา บ.พรอส ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/506 1,600.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

464 ซ้ือยา บ.ไบโอฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/507 3,900.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

465 ซ้ือยา บ.ยูเนยีนเมดดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/508 4,900.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

466 ซ้ือยา บ.พรอส ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/486 24,370.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

467 ซ้ือยา บ.โปลิฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/487 5,875.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

468 ซ้ือยา บ.โปลิฟาร์ม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/488 5,750.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

469 ซ้ือยา บ.อาร์เอ็กซ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/489 5,992.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

470 ซ้ือยา บ.ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/490 22,772.40 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

471 ซ้ือยา บ.วี.แอนด์.วี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/491 8,100.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

472 ซ้ือยา บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/492 25,787.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

473 ซ้ือยา หจก.ภิญโญฟาร์มาซี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/493 6,040.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

474 ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/1 3,894.80 

ลงวันที ่4 กุมภาพนัธ์ 2564

475 ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/1 48,150.00 

ลงวันที ่4 กุมภาพนัธ์ 2564

476 ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/347 86,037.00 

ลงวันที ่26 มกราคม 2564

477 ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/347 2,400.00 

ลงวันที ่26 มกราคม 2564

478 ซ้ือยา บ.พรอส ฟาร์มา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/396 7,590.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

479 ซ้ือยา บ.สยามฟาร์มาซูติคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/497 5,799.40 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

480 ซ้ือยา องค์การเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/495 1,260.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

481 ซ้ือยา บ.แอดวานซ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/469 5,600.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

482 ซ้ือยา บ.ยูโทเปีย้น วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/568 5,700.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

483 ซ้ือยา บ.เซ็นทรัลโพลี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/567 9,800.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

484 ซ้ือยา บ.เซ็นทรัลโพลี วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/566 12,450.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

485 ซ้ือยา บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/565 5,007.60 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

486 ซ้ือยา บ.ยูโทเปีย้น วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/564 1,800.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

487 ซ้ือยา บ.เบอร์ลิน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/563 25,050.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

488 ซ้ือยา บ.ชุมชนเภสัชกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/562 41,145.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

489 ซ้ือยา บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/562 17,655.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

490 ซ้ือยา บ.ยูเมด้า วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/548 11,910.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

491 ซ้ือยา โรงพยาบาลหนองโดน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/106 9,280.00 

ลงวันที ่3 กุมภาพนัธ์ 2564

492 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เอเชีย เมดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/477 13,000.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

493 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.แมคคา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/478 68,000.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

494 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.ไทยเพยีว วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/522 12,400.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

495 ซ้ือวัสดุการแพทย์ ร้านเวสเวิลด์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/520 3,500.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

496 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เบทเทอร์แพค็พลัส วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/526 12,000.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

497 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เค.เค ภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/554 12,600.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

498 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เอ็ม.บ.ีดี เซอร์จิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/560 18,400.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

499 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.โอเร็กซ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/552 54,951.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

500 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.สหทรัพย์เซอร์จิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/553 2,000.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

501 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/555 4,708.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

502 ซ้ือวัสดุการแพทย์ หจก.อิเลฟเว่น พลัช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/557 7,650.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

503 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/558 20,544.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

504 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เอส.ดี.ทนัตเวช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/569 5,700.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

505 ซ้ือวัสดุการแพทย์ บ.เวชภัณฑ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/567 60,680.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

506 จ้างท าฟนัปลอม หจก.เพชรสมุทร วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/516 5,880.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

507 จ้างท าฟนัปลอม บ.ฟนัเทยีมไทย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/517 11,791.40 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

508 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ.ซีทเีอ็ม โกลเบลิ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/479 1,380.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

509 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ.ยูนต้ีิ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/480 3,200.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

510 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ.ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/481 9,343.24 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

511 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ.วี อาร์ พ ีเด้นท์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/482 3,300.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

512 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ.แอดคอร์ด คอร์ปอเรชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/515 2,880.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

513 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ.ทนัตสยาม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/518 2,380.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

514 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/556 1,950.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

515 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ.ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/632 2,782.00 

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

516 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ.ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/631 1,070.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

517 ซ้ือวัสดุทนัตกรรม บ.ดีเคเอสเอช วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/630 3,081.60 

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

518 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/483 29,853.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

519 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ไบโอเซน วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/485 58,795.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

520 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.ซิลลิค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/484 48,685.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

521 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.เกรทส์ เมดเทคส์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/486 29,600.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

522 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ บ.อินเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/487 94,300.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

523 ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/471 550.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

524 ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านเต๋า อิงค์เจ็ท วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/459 1,300.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

525 ซ้ือวัสดุส านกังาน ร้านวิชาภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/623 21,472.00 

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

526 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว สระบรีุภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/465 2,000.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

527 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว หจก.สระบรีุอุตสาหกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/466 4,443.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

528 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว นางกมลรัตน ์ทา่พมิาย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/473 1,469.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

529 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว หจก. พลภัณฑ์ ซัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/633 5,386.00 

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

530 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว ร้านสงวนทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/624 8,590.00 

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

531 วัสดุซ่อมบ ารุง บเอสโบ ้โฮมเวิล์ด วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/472 2,564.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

532 วัสดุก่อสร้าง บ.ซีอาร์ซี ไทยวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/475 3,328.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

533 วัสดุก่อสร้าง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/524 1,176.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

534 วัสดุก่อสร้าง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/524 2,105.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

535 วัสดุก่อสร้าง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/524 6,740.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

536 วัสดุก่อสร้าง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/524 830.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

537 วัสดุก่อสร้าง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/524 130.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

538 วัสดุก่อสร้าง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/524 1,140.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

539 วัสดุก่อสร้าง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/524 1,600.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

540 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สมบติัเจริยนต์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/551 730.00 

ลงวันที ่17 กุมภาพนัธ์ 2564

541 วัสดุการเกษตร สวนไทรเกาหลีนราวิชญ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/629 9,220.00 

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

542 วัสดุการเกษตร ร้านมีดีไม้มงคล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/628 1,395.00 

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

543 วัสดุซ่อมบ ารุง ร้านโรจนา วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/627 520.00 

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

544 วัสดุการเกษตร สวนไทรเกาหลีนราวิชญ์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/626 9,400.00 

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

545 วัสดุไฟฟา้ บ.สุชพฒัน์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/625 1,765.50 

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

546 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านกังาน อนรัุกษ์แอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/624 28,125.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

547 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ หจก.อู่กิมการช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/469 10,379.01 

ขนส่ง ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

548 จ้างพมิพแ์บบฟอร์ม โรงพมิพเ์จริญย่ิง วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/674 2,407.50 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

549 ซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ บ.สระบรีุค็อกพทิ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/476 25,025.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ขนส่ง ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

550 ค่าเช่าเคร่ืองอ่านและ บ.ทรานสเทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/285 35,000.00 

แปลงสัญญาณ ลงวันที ่25 มกราคม 2564

551 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร บ.ไอโฟร์เทค วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/258 2,000.00 

ลงวันที ่29 ธันวาคม 2563

552 ค่าจ้างเช็คระบบทอ่ระบบ นายประสาน บวัแปน้ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/634 1,500.00 

สุขาภิบาล ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

553 ครุภัณฑ์ซ่อมบ ารุง ร้านผ้ึงรวง ก๊าซ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/510 4,300.00 

ลงวันที ่10 กุมภาพนัธ์ 2564

554 ครุภัณฑ์ส านกังาน ร้านเตียว พานชิ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/463 23,754.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

555 ครุภัณฑ์ส านกังาน ร้านเตียว พานชิ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/467 1,605.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

556 ครุภัณฑ์ส านกังาน ร้านเตียว พานชิ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/468 14,766.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

557 ครุภัณฑ์ส านกังาน ร้านเตียว พานชิ วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/470 802.50 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

558 ครุภัณฑ์การแพทย์ บ.ดูวอนไทย วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/622 49,400.00 

ลงวันที ่19 กุมภาพนัธ์ 2564

559 ครุภัณฑ์การแพทย์ บ.เอออร์ต้า เมดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/415 400,000.00 

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564

560 ครุภัณฑ์การแพทย์ บ.เอ.เอส.ท ีเมดิคอล วิธีเฉพาะเจาะจง สบ 0032.301/1/526 140,000.00 



แบบ สขร.1

ล าดับที ่ รายการ บริษัท ผลการด าเนินงาน ใบสัง่ซ้ือสัง่จา้ง เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน

จดัหาโดยวิธ ี (บาท) (บาท) (    )

ลงวันที ่9 กุมภาพนัธ์ 2564
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