
ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้ำง(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ขออนุมัติจ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,837.64         2,837.64    เฉพาะเจาะจง บจก.โตโยต้านครธน บจก.โตโยต้านครธน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

2,837.64 บาท 2,837.64 บาท

2 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 4,750.00         4,750.00    เฉพาะเจาะจง ร่ืนภิรมย์แอร์ ร่ืนภิรมย์แอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

4,750.- บาท 4,750.- บาท

3 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 2,500.00         2,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านระวินทร์การช่าง ร้านระวินทร์การช่าง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

2,500.- บาท 2,500.- บาท

4 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5,600.00         5,600.00    เฉพาะเจาะจง ร้านระวินทร์การช่าง ร้านระวินทร์การช่าง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

5,600.- บาท 5,600.- บาท

5 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 18,000.00       18,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านระวินทร์การช่าง ร้านระวินทร์การช่าง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

18,000.- บาท 18,000.- บาท

6 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง 7,490.00         7,490.00    เฉพาะเจาะจง บจก.วอเตอร์ เทค สตรัคชั่น บจก.วอเตอร์ เทค สตรัคชั่น คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

7,490.- บาท 7,490.- บาท

7 ขออนุมัติจ้างตรวจเช็คและบ ารุงรักษา 53,500.00       53,500.00   เฉพาะเจาะจง บจก.ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น บจก.ไฮเทค เทคโนโลยี โซลูชั่น คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 53,500.- บาท 53,500.- บาท

8 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า 5,350.00         5,350.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ดับบลิวเอ็นเค อินเตอร์เทรด บจก.ดับบลิวเอ็นเค อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

5,350.- บาท 5,350.- บาท

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
งำนพัสดุ ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป โรงพยำบำลบำงบอ่

วันที่ 15 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563



ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจำ้ง(บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

9 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,852.86         3,852.86    เฉพาะเจาะจง บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด
3,852.86 บาท 3,852.86 บาท

10 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณา 2,000.00         2,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านบ่อทอง วีดีโอ ร้านบ่อทอง วีดีโอ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

และเผยแพร่ 2,000.- บาท 2,000.- บาท

11 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 6,933.60         6,933.60    เฉพาะเจาะจง หจก.ไตร พี เอนเตอร์ไพร้ส์ หจก.ไตร พี เอนเตอร์ไพร้ส์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

 6,933.60 บาท 6,933.60 บาท

12 ขออนุมัติจัดจ้างบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 30,000.00       30,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) บจก.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด

การแพทย์ 30,000.- บาท 30,000.- บาท

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
งำนพัสดุ ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป โรงพยำบำลบำงบอ่

วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

6308/46  5 ส.ค. 63

6307/230  29 ก.ค. 63

6307/233  31 ก.ค. 63

6307/232  31 ก.ค. 63

6307/231  29 ก.ค. 63

6308/02  4 ส.ค. 63

6307/48  13 ก.ค. 63

6308/33  6 ส.ค. 63

แบบ สขร. 1

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
งำนพัสดุ ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป โรงพยำบำลบำงบอ่

วันที่ 15 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2563



เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ

หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

6308/35  7 ส.ค. 63

6308/34  7 ส.ค. 63

6306/84  23 มิ.ย. 63

6210/81  21 ต.ค. 62

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน
งำนพัสดุ ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป โรงพยำบำลบำงบอ่

วันที่ 31 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563


