
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

(ครุภัณฑ์ส ำนักงำน) บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด

โทรศัพท์ไร์สำย 1 เคร่ือง 899.00 899.00

(ครุภัณฑ์ส ำนักงำน) ร์ำนวรกำนต์ ร์ำนวรกำนต์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 5 รำยกำร 15,150.00 15,150.00

(ครุภัณฑ์ส ำนักงำน) ร์ำนวรกำนต์ ร์ำนวรกำนต์

ต์ูล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู 2,800.00 2,800.00

(ครุภัณฑ์เผยแพร์และโฆษณำ) บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด

กล์องวงจรป์ด 1 งำน 159,430.00 159,430.00

(ครุภัณฑ์ส ำนักงำน) บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด

โทรศัพท์ไร์สำย 1 เคร่ือง 1,199.00 1,199.00

(ครุภัณฑ์ส ำนักงำน) บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด

โทรศัพท์ไร์สำย 1 เคร่ือง 899.00 899.00

(ครุภัณฑ์งำนบ์ำนงำนครัว) หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซัพพลำย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซัพพลำย

กล์อ' UV-C ฆ์ำเช้ือโรค 2 เคร่ือง) 10,700.00 10,700.00

(ครุภัณฑ์ส ำนักงำน) บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด

โทรศัพท์ไร์สำย 1 เคร่ือง 1,199.00 1,199.00

(ครุภัณฑ์ส ำนักงำน) หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซัพพลำย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซัพพลำย

พัดลมดูดอำกำศ 8 น้ิว 1 เคร่ือง 850.00 850.00

(ครุภัณฑ์งำนบ์ำนงำนครัว) บ.LAZADA บ.LAZADA

เคร่ืองดูดฝ์ุนมีถุงเก็บฝ์ุน 1 เคร่ือง 2,190.00 2,190.00

(ครุภัณฑ์เผยแพร์และโฆษณำ) โฟรแฮม คอมมูนิเคช่ัน โฟรแฮม คอมมูนิเคช่ัน

วิทยุส่ือสำร 2 เคร่ือง 3,200.00 3,200.00

(ครุภัณฑ์เผยแพร์และโฆษณำ) โฟรแฮม คอมมูนิเคช่ัน โฟรแฮม คอมมูนิเคช่ัน

11 3,200.00          3,200.00        เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/143              29 มิ.ย.64

10 2,190.00          2,190.00        เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/19                 7 มิ.ย.64

9 850.00             850.00           เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/190             26 พ.ค.64

8 1,199.00          1,199.00        เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/48               7 มิ.ย.64

7 10,700.00        10,700.00       เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/87               14 มิ.ย.64

6 899.00             899.00           เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/104             14 มิ.ย.64

5 1,199.00          1,199.00        เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/105             15 มิ.ย.64

4 159,430.00       159,430.00     เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/105             18 มิ.ย.64

6405/23               11 พ.ค.64

3 2,800.00          2,800.00        เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/23               10 มิ.ย.64

899.00 899.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6405/173           31 พ.ค.64

2 15,150.00        15,150.00       เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 

งำนพัสดุ ฝ้ำยบริหำรงำนท่ัวไป โรงพยำบำลบำงบ้อ

วันท่ี  30  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2564

12 3,200.00          3,200.00        เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/144              29 มิ.ย.64
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วิทยุส่ือสำร 2 เคร่ือง 3,200.00 3,200.00

(ครุภัณฑ์ส ำนักงำน) สบำยแอร์ สบำยแอร์

เคร่ืองปรับอำกำศ 1 เคร่ือง) 45,700.00 45,700.00

(ครุภัณฑ์ส ำนักงำน) บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด บ.ออฟฟ์ศเมท ( ไทย ) จ ำกัด

มัลลิฟ์งก์ช่ัน 1 เคร่ือง 3,990.00 3,990.00

(ครุภัณฑ์ส ำนักงำน) ร์ำนวรกำนต์ ร์ำนวรกำนต์

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 3 รำยกำร 10,600.00 10,600.00

(ครุภัณฑ์งำนบ์ำนงำนครัว) ร์ำนวรกำนต์ ร์ำนวรกำนต์

เตียงพับอเนกประสงค์ 5 เตียง 14,500.00 14,500.00
16 14,500.00        14,500.00       เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/202             25 มิ.ย.64

15 10,600.00        10,600.00       เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/60                18 มิ.ย.64

12 3,200.00          3,200.00        เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/144              29 มิ.ย.64

13 45,700.00        45,700.00       เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/30                11 มิ.ย.64

14 3,990.00          3,990.00        เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/104             15 มิ.ย.64


