
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 37,450.00       37,450.00            เฉพำะเจำะจง บจก.บิชิฟอร์มโปรดกัส์ บจก.บิชิฟอร์มโปรดกัส์ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6403/140                         30 มี.ค. 64

37,450.00                                       37,450.00                           

2 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 5,378.09         5,378.09              เฉพำะเจำะจง หจก.บำงพลีสเตชัน่เนอร่ี  หจก.บำงพลีสเตชัน่เนอร่ี  คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/38                        9 เม.ย. 64

5,378.09                                        5,378.09                             

3 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 460.10            460.10                 เฉพำะเจำะจง หจก.บำงพลีสเตชัน่เนอร่ี  หจก.บำงพลีสเตชัน่เนอร่ี  คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด _

460.10                                           460.10                                

4 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,007.50         1,007.50              เฉพำะเจำะจง บจก.อุดมภณัฑ ์  ศูนยเ์คร่ืองเขียน บจก.อุดมภณัฑ ์  ศูนยเ์คร่ืองเขียน คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/41                        9 เม.ย. 64

1,007.50                                        1,007.50                             

5 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,800.00         1,800.00              เฉพำะเจำะจง บจก.อุดมภณัฑ ์  ศูนยเ์คร่ืองเขียน บจก.อุดมภณัฑ ์  ศูนยเ์คร่ืองเขียน คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/138                        9 เม.ย. 64

1,800.00                                        1,800.00                             

6 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 9,095.00         9,095.00              เฉพำะเจำะจง บจก.ผลิตภณัฑก์ระดำษไทย บจก.ผลิตภณัฑก์ระดำษไทย คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/47                       21 เม.ย. 64

9,095.00                                        9,095.00                             

7 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 5,290.00         5,290.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลำย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลำย คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/148                      9 เม.ย. 64

5,290.00                                        5,290.00                             

8 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,249.76         1,249.76              เฉพำะเจำะจง บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/141                     26 เม.ย. 64

1,249.76                                        1,249.76                             

9 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน 1,099.96         1,099.96              เฉพำะเจำะจง บจก.ฮำร์ดแวร์เฮำส์ บจก.ฮำร์ดแวร์เฮำส์ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/160                     27 เม.ย. 64

1,099.96                                        1,099.96                             

10 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 921.27            921.27                 เฉพำะเจำะจง บจก.ฮำร์ดแวร์เฮำส์ บจก.ฮำร์ดแวร์เฮำส์ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด _

921.27                                           921.27                                

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 

งำนพัสดุ ฝ้ำยบริหำรงำนท่ัวไป โรงพยำบำลบำงบ้อ

วันท่ี 30 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
11 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 513.60            513.60                 เฉพำะเจำะจง บจก.อำร์.เอส.โฮส ด็อกเตอร์ บจก.อำร์.เอส.โฮส ด็อกเตอร์ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด _

513.60                                           513.60                                

12 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 17,548.00       17,548.00            เฉพำะเจำะจง บจก.เอ็มดี แมช บจก.เอ็มดี แมช คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/09                     7 เม.ย. 64

17,548.00                                       17,548.00                           

13 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 280.00            280.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรชยั ร้ำนสุรชยั คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด _

280.00                                           280.00                                

14 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 21,838.70       21,838.70            เฉพำะเจำะจง หจก.บำงพลีสเตชัน่เนอร่ี  หจก.บำงพลีสเตชัน่เนอร่ี  คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/39                   9 เม.ย. 64

21,838.70                                       21,838.70                           

15 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,000.00         4,000.00              เฉพำะเจำะจง บจก กิจเจริญกำรทอ บจก กิจเจริญกำรทอ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/05                   5 เม.ย. 64

4,000.00                                        4,000.00                             

16 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 1,705.58         1,705.58              เฉพำะเจำะจง หจก.บำงพลีสเตชัน่เนอร่ี  หจก.บำงพลีสเตชัน่เนอร่ี  คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/36                  9 เม.ย. 64

1,705.58                                        1,705.58                             

17 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 280.00            280.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุรชยั ร้ำนสุรชยั คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด _

280.00                                           280.00                                

18 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 980.00            980.00                 เฉพำะเจำะจง นำยสนธยำ  ใจดี นำยสนธยำ  ใจดี คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด _

980.00                                           980.00                                

19 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 53,398.35       53,398.35            เฉพำะเจำะจง หจก.เอเลียจ เคมิคอสมิค หจก.เอเลียจ เคมิคอสมิค คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/142                 19 เม.ย. 64

53,398.35                                       53,398.35                           

20 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 66,310.00       66,310.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลำย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลำย คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/146                 9 เม.ย. 64

66,310.00                                       66,310.00                           

แบบ สขร. 1

วันท่ี 30 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 

งำนพัสดุ ฝ้ำยบริหำรงำนท่ัวไป โรงพยำบำลบำงบ้อ

วันท่ี 30 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2564

งำนพัสดุ ฝ้ำยบริหำรงำนท่ัวไป โรงพยำบำลบำงบ้อ



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
21 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 43,735.00       43,735.00            เฉพำะเจำะจง ดำ.ดำ.ภณัฑพ์ำณิชย์ ดำ.ดำ.ภณัฑพ์ำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/145                 9 เม.ย. 64

43,735.00                                       43,735.00                           

22 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 7,130.00         7,130.00              เฉพำะเจำะจง ดำ.ดำ.ภณัฑพ์ำณิชย์ ดำ.ดำ.ภณัฑพ์ำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/144                 9 เม.ย. 64

7,130.00                                        7,130.00                             

23 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 8,601.00         8,601.00              เฉพำะเจำะจง ดำ.ดำ.ภณัฑพ์ำณิชย์ ดำ.ดำ.ภณัฑพ์ำณิชย์ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/143                 9 เม.ย. 64

8,601.00                                        8,601.00                             

24 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 7,600.00         7,600.00              เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลำย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลำย คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/149                 9 เม.ย. 64

7,600.00                                        7,600.00                             

25 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 29,850.00       29,850.00            เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลำย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลำย คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/147                 26  เม.ย. 64

29,850.00                                       29,850.00                           

26 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,011.43         4,011.43              เฉพำะเจำะจง บจก.ฮำร์ดแวร์เฮำส์ บจก.ฮำร์ดแวร์เฮำส์ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/161                27  เม.ย. 64

4,011.43                                        4,011.43                             

27 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 428.00            428.00                 เฉพำะเจำะจง บจก.ฮำร์ดแวร์เฮำส์ บจก.ฮำร์ดแวร์เฮำส์ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด _

428.00                                           428.00                                

28 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 13,500.00       13,500.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ชิน เมดิคอล บจก.ชิน เมดิคอล คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/99                27  เม.ย. 64

13,500.00                                       13,500.00                           

29 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 795.00            795.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเอสซีเอ็มแอร์ แอนด ์เซอร์วิส ร้ำนเอสซีเอ็มแอร์ แอนด ์เซอร์วิสคุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด _

795.00                                           795.00                                

30 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,848.62         5,848.62              เฉพำะเจำะจง หจก.บำงพลีสเตชัน่เนอร่ี  หจก.บำงพลีสเตชัน่เนอร่ี  คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/35              9  เม.ย. 64

5,848.62                                        5,848.62                             

แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วันท่ี 30 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 

งำนพัสดุ ฝ้ำยบริหำรงำนท่ัวไป โรงพยำบำลบำงบ้อ



31 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1,000.00         1,000.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญสิริ ร้ำนบุญสิริ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/140              22  เม.ย. 64

1,000.00                                        1,000.00                             

32 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวิทยุ 830.00            830.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสินสวสัด์ิ ร้ำนสินสวสัด์ิ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด _

830.00                                           830.00                                

33 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,420.40         2,420.40              เฉพำะเจำะจง Lazada limited Lazada limited คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/139              9  เม.ย. 64

2,420.40                                        2,420.40                             

34 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,979.99         4,979.99              เฉพำะเจำะจง บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/40              19  เม.ย. 64

4,979.99                                        4,979.99                             

35 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,200.00         4,200.00              เฉพำะเจำะจง บจก.อุดมภณัฑ ์  ศูนยเ์คร่ืองเขียน บจก.อุดมภณัฑ ์  ศูนยเ์คร่ืองเขียน คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/137              9  เม.ย. 64

4,200.00                                        4,200.00                             

36 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,527.00         4,527.00              เฉพำะเจำะจง หจก.มำยคอม คอมพิวเตอร์ แอนด ์เซอร์วิสหจก.มำยคอม คอมพิวเตอร์ แอนด ์เซอร์วิสคุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/136              26  เม.ย. 64

4,527.00                                        4,527.00                             

37 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร 1,590.00         1,590.00              เฉพำะเจำะจง บจก.ฮำร์ดแวร์เฮำส์ บจก.ฮำร์ดแวร์เฮำส์ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/134              16  เม.ย. 64

1,590.00                                        1,590.00                             

38 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุตำมโครงกำร 8,100.00         8,100.00              เฉพำะเจำะจง บจก. เอ็กซ์ไซดค์อมอำร์ต บจก. เอ็กซ์ไซดค์อมอำร์ต คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/45              1  เม.ย. 64

8,100.00                                        8,100.00                             

39 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุตำมโครงกำร 625.00            625.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุพฒัน์ตรำ ฉ ่ำมำลยั นำงสำวสุพฒัน์ตรำ ฉ ่ำมำลยั คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด _

625.00                                           625.00                                

40 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุตำมโครงกำร 2,000.00         2,000.00              เฉพำะเจำะจง นำยสมำน  พนัธห์ลำ้ นำยสมำน  พนัธห์ลำ้ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/43              1  เม.ย. 64

2,000.00 2,000.00

แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
41 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุตำมโครงกำร 2,000.00         2,000.00              เฉพำะเจำะจง นำงมณีรัตน์  ชูเชิด นำงมณีรัตน์  ชูเชิด คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/46              1  เม.ย. 64

2,000.00 2,000.00

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 

งำนพัสดุ ฝ้ำยบริหำรงำนท่ัวไป โรงพยำบำลบำงบ้อ

วันท่ี 30 เดือน เมษำยน  พ.ศ. 2564



42 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุตำมโครงกำร 4,925.00         4,925.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวภณัฑ์ ร้ำนสุวภณัฑ์ คุณสมบติัตรงตำมขอ้ก ำหนด 6404/44              1  เม.ย. 64

4,925.00                                        4,925.00                             


