
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
1 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 41,088.00                     41,088.00    เฉพาะเจาะจง บจก.คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด ์ซพัพลาย บจก.คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด ์ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6511/104             24  พ.ย. 65

41,088.00 41,088.00
2 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 1,360.00                       1,360.00      เฉพาะเจาะจง บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/22             2  ธ.ค. 65

1,360.00 1,360.00
3 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 3,765.00                       3,765.00      เฉพาะเจาะจง บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/15             2  ธ.ค. 65

3,765.00                                                                3,765.00                                                                  
4 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 10,653.00                     10,653.00    เฉพาะเจาะจง บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/23             2  ธ.ค. 65

10,653.00                                                              10,653.00                                                                
5 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 800.01                          800.01         เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/105            13  ธ.ค. 65

800.01                                                                   800.01                                                                     
6 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 5,780.00                       5,780.00      เฉพาะเจาะจง ดา.ดา.ภณัฑพ์าณิชย์ ดา.ดา.ภณัฑพ์าณิชย์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/141            15  ธ.ค. 65

5,780.00                                                                5,780.00                                                                  
7 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 4,345.00                       4,345.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/148            8  ธ.ค. 65

4,345.00                                                                4,345.00                                                                  
8 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 12,860.00                     12,860.00    เฉพาะเจาะจง บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/108            13  ธ.ค. 65

12,860.00                                                              12,860.00                                                                
9 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 3,210.00                       3,210.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/144            8  ธ.ค. 65

3,210.00                                                                3,210.00                                                                  
10 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 12,305.00                     12,305.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย บจก.ผลิตภณัฑก์ระดาษไทย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/57            19  ธ.ค. 65

12,305.00                                                              12,305.00                                                                

แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
11 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 1,360.00                       1,360.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/150            8  ธ.ค. 65

1,360.00                                                                1,360.00                                                                  
12 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 1,800.00                       1,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/149            8  ธ.ค. 65

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน 
งานพัสด ุฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป โรงพยาบาลบางบอ่

วนัที ่31 เดอืน ธนัวาคม  พ.ศ. 2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน 
งานพัสด ุฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป โรงพยาบาลบางบอ่
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1,800.00                                                                1,800.00                                                                  
13 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 6,942.43                       6,942.43      เฉพาะเจาะจง หจก.บางพลีสเตชัน่เนอร่ี  หจก.บางพลีสเตชัน่เนอร่ี  คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/128            8  ธ.ค. 65

6,942.43                                                                6,942.43                                                                  
14 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 13,500.00                     13,500.00    เฉพาะเจาะจง บจก.ชิน เมดิคอล บจก.ชิน เมดิคอล คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6511/103            24  พ.ย. 65

13,500.00                                                              13,500.00                                                                
15 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,620.00                       1,620.00      เฉพาะเจาะจง ดา.ดา.ภณัฑพ์าณิชย์ ดา.ดา.ภณัฑพ์าณิชย์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/18           2  ธ.ค. 65

1,620.00                                                                1,620.00                                                                  
16 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,737.00                       4,737.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/17           2  ธ.ค. 65

4,737.00                                                                4,737.00                                                                  
17 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,350.00                       2,350.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/19           2  ธ.ค. 65

2,350.00                                                                2,350.00                                                                  
18 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 690.00                          690.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เบสท ์ช้อยส์ เคมิคลัส์ บจก.เบสท ์ช้อยส์ เคมิคลัส์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด _

690.00                                                                   690.00                                                                     
19 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,150.00                       6,150.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/20           2  ธ.ค. 65

6,150.00                                                                6,150.00                                                                  
20 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 36,085.00                     36,085.00    เฉพาะเจาะจง ดา.ดา.ภณัฑพ์าณิชย์ ดา.ดา.ภณัฑพ์าณิชย์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/140           8  ธ.ค. 65

36,085.00                                                              36,085.00                                                                

แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
21 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 48,043.00                     48,043.00    เฉพาะเจาะจง บจก.แอลไลส์ อินเตอร์เทรด บจก.แอลไลส์ อินเตอร์เทรด คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/55          13  ธ.ค. 65

48,043.00                                                              48,043.00                                                                
22 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,690.00                       1,690.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/143          8  ธ.ค. 65

1,690.00                                                                1,690.00                                                                  
23 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 10,930.00                     10,930.00    เฉพาะเจาะจง ดา.ดา.ภณัฑพ์าณิชย์ ดา.ดา.ภณัฑพ์าณิชย์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/138          8  ธ.ค. 65

10,930.00                                                              10,930.00                                                                
24 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 5,760.00                       5,760.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/142          8  ธ.ค. 65

5,760.00                                                                5,760.00                                                                  
25 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 24,880.00                     24,880.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/147          8  ธ.ค. 65

24,880.00                                                              24,880.00                                                                
26 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 10,610.00                     10,610.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/146          8  ธ.ค. 65

10,610.00                                                              10,610.00                                                                

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน 
งานพัสด ุฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป โรงพยาบาลบางบอ่
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27 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4,205.00                       4,205.00      เฉพาะเจาะจง ดา.ดา.ภณัฑพ์าณิชย์ ดา.ดา.ภณัฑพ์าณิชย์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/139          8  ธ.ค. 65

4,205.00                                                                4,205.00                                                                  
28 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 19,658.04                     19,658.04    เฉพาะเจาะจง หจก.บางพลีสเตชัน่เนอร่ี  หจก.บางพลีสเตชัน่เนอร่ี  คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/125          8  ธ.ค. 65

19,658.04                                                              19,658.04                                                                
29 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 35,655.61                     35,655.61    เฉพาะเจาะจง หจก.บางพลีสเตชัน่เนอร่ี  หจก.บางพลีสเตชัน่เนอร่ี  คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/126          8  ธ.ค. 65

35,655.61                                                              35,655.61                                                                
30 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,051.30                       7,051.30      เฉพาะเจาะจง บจก.เบสท ์ช้อยส์ เคมิคลัส์ บจก.เบสท ์ช้อยส์ เคมิคลัส์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/56         19  ธ.ค. 65

7,051.30                                                                7,051.30                                                                  

แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
31 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 170.00                          170.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรุจน์ธิสญัชยั ฮาร์ดแวร์ ร้านรุจน์ธิสญัชยั ฮาร์ดแวร์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด _

170.00                                                                   170.00                                                                     
32 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 130.00                          130.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน BOON SIRI ร้าน BOON SIRI คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด _

130.00                                                                   130.00                                                                     
33 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 250.00                          250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด _

250.00                                                                   250.00                                                                     
34 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,720.00                       1,720.00      เฉพาะเจาะจง LAZADA LAZADA คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/21        2  ธ.ค. 65

1,720.00                                                                1,720.00                                                                  
35 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,177.58                       6,177.58      เฉพาะเจาะจง บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชัน่ บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชัน่ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/127        13  ธ.ค. 65

6,177.58                                                                6,177.58                                                                  
36 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,975.22                       1,975.22      เฉพาะเจาะจง บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชัน่ บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ คอร์ปอเรชัน่ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/131        13  ธ.ค. 65

1,975.22                                                                1,975.22                                                                  
37 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 250.00                          250.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด _

250.00                                                                   250.00                                                                     
38 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 250.00                          250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านรุจน์ธิสญัชยั ฮาร์ดแวร์ ร้านรุจน์ธิสญัชยั ฮาร์ดแวร์ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด _

250.00                                                                   250.00                                                                     
39 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,611.08                       5,611.08      เฉพาะเจาะจง หจก.บางพลีสเตชัน่เนอร่ี  หจก.บางพลีสเตชัน่เนอร่ี  คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/130          8  ธ.ค. 65

5,611.08                                                                5,611.08                                                                  
40 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 520.00                          520.00         เฉพาะเจาะจง บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด _

520.00                                                                   520.00                                                                     

แบบ สขร. 1

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน 
งานพัสด ุฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป โรงพยาบาลบางบอ่

วนัที ่31 เดอืน ธนัวาคม  พ.ศ. 2565



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
41 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,043.98                       1,043.98      เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/107          13  ธ.ค. 65

1,043.98                                                                1,043.98                                                                  
42 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,879.99                       4,879.99      เฉพาะเจาะจง บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) บจก.ออฟฟิศเมท (ไทย) คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/106          13  ธ.ค. 65

4,879.99                                                                4,879.99                                                                  
43 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 260.00                          260.00         เฉพาะเจาะจง บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด _

260.00                                                                   260.00                                                                     
44 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 26,400.00                     26,400.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย หจก.เอส.ดี.เอ็น.เอ็น.ซพัพลาย คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/145         8  ธ.ค. 65

26,400.00                                                              26,400.00                                                                
45 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,224.00                       2,224.00      เฉพาะเจาะจง LAZADA LAZADA คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/16          1  ธ.ค. 65

2,224.00                                                                2,224.00                                                                  
46 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,773.00                       1,773.00      เฉพาะเจาะจง HONGKONG RETEKESS TRADE HONGKONG RETEKESS TRADE คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/178          6  ธ.ค. 65

1,773.00                                                                1,773.00                                                                  
47 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุการเกษตร 920.00                          920.00         เฉพาะเจาะจง ร้านตน้ไม ้ปัญจะ ร้านตน้ไม ้ปัญจะ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด _

920.00                                                                   920.00                                                                     
48 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุตามโครงการ 13,500.00                     13,500.00    เฉพาะเจาะจง บจก.เอซีซี เมดิคอล แล็บ บจก.เอซีซี เมดิคอล แล็บ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6511/216          11 พ.ย. 65

13,500.00                                                              13,500.00                                                                
49 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุตามโครงการ 388,025.00                   388,025.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอซีซี เมดิคอล แล็บ บจก.เอซีซี เมดิคอล แล็บ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6511/215          11 พ.ย. 65

388,025.00                                                            388,025.00                                                              
50 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุตามโครงการ 12,800.00                     12,800.00    เฉพาะเจาะจง นายฉตัรฐพร  หวานฉ ่า นายฉตัรฐพร  หวานฉ ่า คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/129         1  ธ.ค. 65

12,800.00                                                              12,800.00                                                                

แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
ที่ หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
51 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุตามโครงการ 2,289.27                       2,289.27      เฉพาะเจาะจง บจก.บอส ฟิวเจอร์กราฟฟิค บจก.บอส ฟิวเจอร์กราฟฟิค คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/04          2 ธ.ค. 65

2,289.27                                                                2,289.27                                                                  
52 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุตามโครงการ 111,100.00                   111,100.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เอซีซี เมดิคอล แล็บ บจก.เอซีซี เมดิคอล แล็บ คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/136          16  ธ.ค. 65

111,100.00                                                            111,100.00                                                              

วนัที ่31 เดอืน ธนัวาคม  พ.ศ. 2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน 
งานพัสด ุฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป โรงพยาบาลบางบอ่

วนัที ่31 เดอืน ธนัวาคม  พ.ศ. 2565

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน 
งานพัสด ุฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป โรงพยาบาลบางบอ่



53 ขออนุมติัจดัซ้ือวสัดุตามโครงการ 6,750.00                       6,750.00      เฉพาะเจาะจง บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน บจก.อุดมภณัฑ ์  ศนูยเ์คร่ืองเขียน คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนด     6512/137          16  ธ.ค. 65
6,750.00                                                                6,750.00                                                                  


