
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  16 รำยกำร) 3,305.00 3,305.00

วัสดุบริโภค บ.แกรนด์ เบส ฟ์ูด  จ ำกัด บ.แกรนด์ เบส ฟ์ูด  จ ำกัด

(วัตถุดิบประกอบอำหำร) 8,250.00 8,250.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  14 รำยกำร) 5,300.00 5,300.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  16 รำยกำร) 6,710.00 6,710.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  16 รำยกำร) 5,290.00 5,290.00

วัสดุบริโภค สหกรณ์กำรเกษตรบำงบ์อ สหกรณ์กำรเกษตรบำงบ์อ

(ข์ำวหอมมะลิ) 7,320.00 7,320.00

วัสดุบริโภค บ.กัญญำโม จ ำกัด บ.กัญญำโม จ ำกัด

(มำ-โปร 1000 กรัม) 5,000.00 5,000.00

วัสดุบริโภค บ.มำ-จัสมิน จ ำกัด บ.มำ-จัสมิน จ ำกัด

(วัตถุดิบประกอบอำหำร) 960.00 960.00

วัสดุบริโภค บ.บำงกอก กรีนเนท จ ำกัด บ.มำ-จัสมิน จ ำกัด

(น้ ำมันเช้ือเพลิงและหล์อล่ืน) 63,532.00 63,532.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 14 รำยกำร) 12,980.00 12,980.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 18 รำยกำร) 9,785.00 9,785.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ
12 4,865.00 4,865.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/28              9 มิ.ย.64

11 9,785.00 9,785.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6405/31              4 มิ.ย.64

10 12,980.00 12,980.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6405/182           31 พ.ค.64

9 63,532.00 63,532.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6405/169            1 พ.ค.64

8 960.00 960.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/25               4 มิ.ย.64

7 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/26               4 มิ.ย.64

6 7,320.00 7,320.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/16               2 มิ.ย.64

5 5,290.00 5,290.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/18               4 มิ.ย.64

4 6,710.00 6,710.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/6               3 มิ.ย.64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน 

งำนพัสดุ ฝ้ำยบริหำรงำนท่ัวไป โรงพยำบำลบำงบ้อ

วันท่ี  30  เดือน มิถุนำยน  พ.ศ. 2564

2 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6405/17               4 มิ.ย.64

3,305.00 3,305.00 เฉพำะเจำะจง

3

8,250.00          8,250.00      

เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/15               7 มิ.ย.645,300.00 5,300.00

คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/04            1 มิ.ย.641



(ผักปลอดสำรพิษ จ ำนวน 15 รำยกำร) 4,865.00 4,865.00

วัสดุบริโภค สหกรณ์กำรเกษตรบำงบ์อ สหกรณ์กำรเกษตรบำงบ์อ

(ข์ำวหอมมะลิ) 7,320.00 7,320.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  18 รำยกำร) 7,017.00 7,017.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  16 รำยกำร) 5,725.00 5,725.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  17 รำยกำร) 7,095.00 7,095.00

วัสดุบริโภค สหกรณ์กำรเกษตรบำงบ์อ สหกรณ์กำรเกษตรบำงบ์อ

(ข์ำวหอมมะลิ) 7,320.00 7,320.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  18 รำยกำร) 6,348.00 6,348.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  15 รำยกำร) 5,575.00 5,575.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  21 รำยกำร) 5,190.00 5,190.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(มำ-โปร 1000 กรัม) 5,000.00 5,000.00

วัสดุบริโภค บ.มำ-จัสมิน จ ำกัด บ.มำ-จัสมิน จ ำกัด

(วัตถุดิบประกอบอำหำร) 960.00 960.00

วัสดุบริโภค บ.แกรนด์ เบส ฟ์ูด  จ ำกัด บ.แกรนด์ เบส ฟ์ูด  จ ำกัด

(วัตถุดิบประกอบอำหำร) 9,000.00 9,000.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 16 รำยกำร) 10,475.00 10,475.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 21 รำยกำร) 12,295.00 12,295.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 18 รำยกำร) 14,115.00 14,115.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ
27 13,885.00 13,885.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/133            6 มิ.ย.64

26 14,115.00 14,115.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/132           14 มิ.ย.64

25 12,295.00 12,295.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/131           11 มิ.ย.64

24 10,475.00 10,475.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/137               10 มิ.ย.64

23 9,000.00          9,000.00      เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/47               11 มิ.ย.64

22 960.00 960.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/81            16 มิ.ย.64

21 5,000.00 5,000.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/82            16 มิ.ย.64

20 5,190.00 5,190.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/83              17 มิ.ย.64

19 5,575.00 5,575.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/85            18 มิ.ย.64

18 6,348.00 6,348.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/86            21 มิ.ย.64

17 7,320.00 7,320.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/84               8 มิ.ย.64

16 7,095.00 7,095.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/51               15 มิ.ย.64

15 5,725.00 5,725.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/50             11 มิ.ย.64

14 7,017.00 7,017.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/49             11 มิ.ย.64

13 7,320.00 7,320.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/29                8 มิ.ย.65

12 4,865.00 4,865.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/28              9 มิ.ย.64



(วัตถุดิบประกอบอำหำร 14 รำยกำร) 13,885.00 13,885.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 19 รำยกำร) 11,280.00 11,280.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 16 รำยกำร) 9,860.00 9,860.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 19 รำยกำร) 11,815.00 11,815.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 15 รำยกำร) 16,450.00 16,450.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 23 รำยกำร) 11,165.00 11,165.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 15 รำยกำร) 11,110.00 11,110.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 14 รำยกำร) 10,680.00 10,680.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 23 รำยกำร) 15,820.00 15,820.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 16 รำยกำร) 11,607.00 11,607.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 19 รำยกำร) 9,420.00 9,420.00

วัสดุบริโภค บ.แกรนด์ เบส ฟ์ูด  จ ำกัด บ.แกรนด์ เบส ฟ์ูด  จ ำกัด

(วัตถุดิบประกอบอำหำร ) 9,000.00 9,000.00

วัสดุบริโภค บ.ฟอร์แคร์ จ ำกัด บ.ฟอร์แคร์ จ ำกัด

(วัตถุดิบประกอบอำหำร ) 3,235.68 3,235.68

วัสดุบริโภค บ.ฟอร์แคร์ จ ำกัด บ.ฟอร์แคร์ จ ำกัด

(วัตถุดิบประกอบอำหำร ) 808.92 808.92

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  17 รำยกำร) 5,855.00 5,855.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

40 808.92 808.92 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/80           18 มิ.ย.64

39 3,235.68 3,235.68 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/146         24 มิ.ย.64

38 9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/145         11 มิ.ย.64

37 9,420.00 9,420.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/155         20 มิ.ย.64

36 11,607.00 11,607.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/156         18 มิ.ย.64

35 15,820.00 15,820.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/154          14 มิ.ย.64

34 10,680.00 10,680.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/150              7 มิ.ย.64

33 11,110.00 11,110.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/151              5 มิ.ย.64

32 11,165.00 11,165.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/149            7 มิ.ย.64

31 16,450.00 16,450.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/136            16 มิ.ย.64

30 11,815.00 11,815.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/142               1 มิ.ย.64

29 9,860.00 9,860.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/135             3 มิ.ย.64

28 11,280.00 11,280.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/134             4 มิ.ย.64

27 13,885.00 13,885.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/133            6 มิ.ย.64

5,855.00 5,855.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/147          25 มิ.ย.6441

42 6,940.00 6,940.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/148          25 มิ.ย.64



(ผักปลอดสำรพิษ  19 รำยกำร) 6,940.00 6,940.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  15 รำยกำร) 5,340.00 5,340.00

วัสดุบริโภค ร์ำนสหกรณ์เกษตรบำงบ์อ ร์ำนสหกรณ์เกษตรบำงบ์อ

7,320.00 7,320.00 7,320.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 14 รำยกำร) 11,310.00 11,310.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 15 รำยกำร) 12,485.00 12,485.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 19 รำยกำร) 11,350.00 11,350.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 19 รำยกำร) 16,835.00 16,835.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 21 รำยกำร) 14,720.00 14,720.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 18 รำยกำร) 10,425.00 10,425.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 22 รำยกำร) 15,090.00 15,090.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 15 รำยกำร) 12,985.00 12,985.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 19 รำยกำร) 15,025.00 15,025.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 19 รำยกำร) 12,460.00 12,460.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 18 รำยกำร) 10,100.00 10,100.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 16 รำยกำร) 9,635.00 9,635.00

วัสดุบริโภค บ.แกรนด์ เบส ฟ์ูด  จ ำกัด บ.แกรนด์ เบส ฟ์ูด  จ ำกัด

42 6,940.00 6,940.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/148          25 มิ.ย.64

43 5,340.00 5,340.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/138          23 มิ.ย.64

44 7,320.00 7,320.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/89          21 มิ.ย.64

45 11,310.00 11,310.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/179         26 มิ.ย.64

46 12,485.00 12,485.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/177         24 มิ.ย.64

47 11,350.00 11,350.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/178         15 มิ.ย.64

48 16,835.00 16,835.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/175         8  มิ.ย.64

49 14,720.00 14,720.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/174         14 มิ.ย.64

50 10,425.00 10,425.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/173         19 มิ.ย.64

51 15,090.00 15,090.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/172         9  มิ.ย.64

52 12,985.00 12,985.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/172         25 มิ.ย.64

53 15,025.00 15,025.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/170         23 มิ.ย.64

54 12,460.00 12,460.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/160         22 มิ.ย.64

55 10,100.00 10,100.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/168         21 มิ.ย.64

56 9,635.00 9,635.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/167         27 มิ.ย.64

9,000.00 9,000.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/149         11 มิ.ย.6457



(วัตถุดิบประกอบอำหำร ) 9,000.00 9,000.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 19 รำยกำร) 14,160.00 14,160.00

วัสดุบริโภค ร์ำน เอ แอนด์ ไอ ร์ำน เอ แอนด์ ไอ

(วัตถุดิบประกอบอำหำร 19 รำยกำร) 20,065.00 20,065.00

วัสดุบริโภค บ.วังรี คลีน  จ ำกัด บ.วังรี คลีน  จ ำกัด

(ผักปลอดสำรพิษ  18 รำยกำร) 9,220.00 9,220.00
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9,000.00 9,000.00

20,065.00 20,065.00

9,220.00 9,220.00 เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/199          29 มิ.ย.64

เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/149         11 มิ.ย.64

14,160.00 14,160.00

เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/202         29 มิ.ย.64

เฉพำะเจำะจง คุณสมบัติตรงตำมข์อก ำหนด 6406/201         28 มิ.ย.64
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