
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร 20 รายการ) 17,230.00 17,230.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(ผักปลอดสารพิษ 13 รายการ) 7,505.00 7,505.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  14 รายการ) 8,315.00 8,315.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  17 รายการ) 9,005.00 9,005.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  18 รายการ) 8,820.00 8,820.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  12 รายการ) 8,235.00 8,235.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  21 รายการ) 9,535.00 9,535.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  17 รายการ) 10,550.00 10,550.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  17 รายการ) 9,120.00 9,120.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  16 รายการ) 10,020.00 10,020.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  19 รายการ) 8,820.00 8,820.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน บ.บางจาก กรีน  จ ากัด บ.บางจาก กรีน  จ ากัด
12 65,626.80        65,626.80    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6403/169              1 มี.ค.64

11 8,820.00 8,820.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/53           10  เม.ย.64

10 10,020.00        10,020.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/44                9 เม.ย.64

9 9,120.00 9,120.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/49             8 เม.ย 64

8 10,550.00 10,550.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/50           7 เม.ย.64

7 9,535.00          9,535.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/51             6 เม.ย.64

6 8,235.00          8,235.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/52           5 เม.ย.64

5 8,820.00 8,820.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/24             4 เม.ย.64

4 9,005.00          9,005.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/25            3 เม.ย.64

3 8,315.00 8,315.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/26              2 เม.ย.64

2

17,230.00        17,230.00    

เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/27            1 เม.ย.647,505.00 7,505.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 

งำนพัสดุ ฝ้ำยบริหำรงำนท่ัวไป โรงพยำบำลบำงบ้อ

วันท่ี  30  เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2564

1 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6403/197          31 มี.ค.64



(น้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน) 65,626.80 65,626.80

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 15 รายการ) 3,475.00 3,475.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 12 รายการ) 2,985.00 2,985.00

วัสดุบริโภค บ.แกรนด้  เบส ฟู้ด  จ ากัด บ.แกรนด้  เบส ฟู้ด  จ ากัด

(อาหารทะเลแช้เข็ง 2 รายการ) 6,750.00 6,750.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  14 รายการ) 9,340.00 9,340.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  14 รายการ) 8,900.00 8,900.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  13 รายการ) 8,570.00 8,570.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  18 รายการ) 9,450.00 9,450.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  17 รายการ) 8,075.00 8,075.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  16 รายการ) 9,740.00 9,740.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  18 รายการ) 13,000.00 13,000.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  17 รายการ) 11,415.00 11,415.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  13 รายการ) 10,075.00 10,075.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 16 รายการ) 4,740.00 4,740.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 21 รายการ) 5,290.00 5,290.00

วัสดุบริโภค บ. ฟอร้แคร้ จ ากัด บ. ฟอร้แคร้ จ ากัด
27 3,235.68 3,235.68 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/60            23 เม.ย.64

26 5,290.00          5,290.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/60           9 เม.ย.64

25 4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/58           16 เม.ย.64

24 10,075.00        10,075.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/82          19 เม.ย.64

23 11,415.00 11,415.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/80           17 เม.ย.64

22 13,000.00        13,000.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/83          18 เม.ย.64

21 9,740.00 9,740.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/81            16 เม.ย.64

20 8,075.00          8,075.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/87          15 เม.ย.64

19 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/88          14 เม.ย.64

18 8,570.00          8,570.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/86           13 เม.ย.64

17 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/84           12 เม.ย.64

16 9,340.00          9,340.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/85           11 เม.ย.64

15 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/12           8 เม.ย.64

14 2,985.00          2,985.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/11              7 เม.ย.64

13 3,475.00 3,475.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/07               5 เม.ย.64

12 65,626.80        65,626.80    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6403/169              1 มี.ค.64



(กะทิธัญพืช 4 ลัง) 3,235.68 3,235.68

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 13 รายการ) 2,642.00 2,642.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 18 รายการ) 4,095.00 4,095.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 18 รายการ) 4,500.00 4,500.00

วัสดุบริโภค สหกรณ้การเกษตรบางบ้อ สหกรณ้การเกษตรบางบ้อ

(ข้าวหอมมะลิตราคนหาบ 4 ท้อน) 7,320.00 7,320.00

วัสดุบริโภค บ.มา-จัสมิน จ ากัด บ.มา-จัสมิน จ ากัด

(มอลโตเด็กซ้ตริน ขนาด 1000g) 960.00 960.00

วัสดุบริโภค บ.กัญญาโม จ ากัด บ.กัญญาโม จ ากัด

( มาโปร 1000 กรัม) 5,000.00 5,000.00

วัสดุบริโภค บ.แกรนด้  เบส ฟู้ด  จ ากัด บ.แกรนด้  เบส ฟู้ด  จ ากัด

(อาหารทะเลแช้เข็ง 3 รายการ) 11,650.00 11,650.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 18 รายการ) 5,155.00 5,155.00

วัสดุเช้ือเพลิงและหล้อล่ืน บ.เดลิเวอร่ี แก้ส จ ากัด บ.เดลิเวอร่ี แก้ส จ ากัด

( ก้าซหุงต้ม 6 ถัง) 6,137.46 6,137.46

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 16 รายการ) 3,654.00 3,654.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 18 รายการ) 5,025.00 5,025.00

วัสดุบริโภค สหกรณ้การเกษตรบางบ้อ สหกรณ้การเกษตรบางบ้อ

(ข้าวหอมมะลิตราคนหาบ12ถัง) 6,600.00 6,600.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 18 รายการ) 6,215.50 6,215.50

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 19 รายการ) 5,602.50 5,602.50

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน จ ากัด บ.วังรี คลีน จ ากัด
42 4,422.00 4,422.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/128         26 เม.ย.64

41 5,602.50          5,602.50      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/105         23 เม.ย.64

40 6,215.50 6,215.50 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/92           22  เม.ย.64

39 6,600.00          6,600.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/94          19 เม.ย.64

38 5,025.00 5,025.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/93           20  เม.ย.64

37 3,654.00          3,654.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/57           16 เม.ย.64

36 6,137.46 6,137.46 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/62          16 เม.ย.64

35 5,155.00 5,155.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/59            9 เม.ย.64

34 11,650.00        11,650.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/63           19 เม.ย.64

33 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/56            5 เม.ย.64

32 960.00             960.00        เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/55            5 เม.ย.64

31 7,320.00 7,320.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/54              5 เม.ย.64

30 4,500.00          4,500.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด     6404/10             2เม.ย.64        

29 4,095.00 4,095.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 644/08               1 เม.ย.64

28 2,642.00          2,642.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/61             9 เม.ย.64

27 3,235.68 3,235.68 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/60            23 เม.ย.64



(ผักปลอดสารพิษ 18 รายการ) 4,422.00 4,422.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(ผักปลอดสารพิษ 18 รายการ) 10,690.00 10,690.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  14 รายการ) 11,075.00 11,075.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  17 รายการ) 10,200.00 10,200.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  20 รายการ) 12,960.00 12,960.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  20 รายการ) 14,805.00 14,805.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  14 รายการ) 10,355.00 10,355.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  17 รายการ) 9,830.00 9,830.00

วัสดุบริโภค บ.มา-จัสมิน จ ากัด บ.มา-จัสมิน จ ากัด

(มอลโตเด็กซ้ตริน ขนาด 1000g) 960.00 960.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  18 รายการ) 10,265.00 10,265.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  16 รายการ) 10,000.00 10,000.00

วัสดุบริโภค ร้าน เอ แอนด้ ไอ ร้าน เอ แอนด้ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอาหาร  19 รายการ) 12,630.00 12,630.00

วัสดุบริโภค บ.แกรนด้  เบส ฟู้ด  จ ากัด บ.แกรนด้  เบส ฟู้ด  จ ากัด

(อาหารทะเลแช้เข็ง 3 รายการ) 8,100.00 8,100.00

46 12,960.00        12,960.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/164          24 เม.ย.64

45 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 644/163           25 เม.ย.64

44 11,075.00        11,075.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/168         26 เม.ย.64

43 10,690.00        10,690.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/167         21 เม.ย.64

42 4,422.00 4,422.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/128         26 เม.ย.64

47 14,805.00        14,805.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/165          23 เม.ย.64

48 10,355.00        10,355.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/166         22 เม.ย.64

49 9,830.00          9,830.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/169          20 เม.ย.64

50 960.00             960.00        เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/129         26 เม.ย.64

51 10,265.00        10,265.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/182         27 เม.ย.64

52 10,000.00        10,000.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/183         28 เม.ย.64

53 12,630.00        12,630.00    เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/184         29 เม.ย.64

54 8,100.00          8,100.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6404/178          29 เม.ย.64


