
แบบ สขร. 1

วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วสัดุบริโภค บ.มา-จสัมิน จ ากัด บ.มา-จสัมิน จ ากัด

(โอลิโกคาร์บ) 1,200.00 1,200.00

วสัดุบริโภค บ.แกรนด์ เบส ฟูด้ จ ากัด บ.แกรนด์ เบส ฟูด้ จ ากัด

(อาหารแช่แข็ง 2 รายการ) 12,750.00 12,750.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 18 รายการ) 3,741.00 3,741.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 18 รายการ) 4,107.00 4,107.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 15 รายการ) 5,033.50 5,033.50

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 13 รายการ) 3,880.00 3,880.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 14 รายการ) 9,780.00 9,780.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 14 รายการ) 11,245.00 11,245.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 19 รายการ) 18,690.00 18,690.00
9 18,690.00         18,690.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/23         2 ม.ค 66

8 11,245.00         11,245.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6512/185       31 ธ.ค 66

7 9,780.00          9,780.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/24           1 ม.ค 66

6 3,880.00          3,880.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/26          6 ม.ค 66

5 5,033.50          5,033.50      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/25         2 ม.ค 66

งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

2 12,750.00         12,750.00     เฉพาะเจาะจง

ล าดับที่

4 4,107.00          4,107.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/28          8 ม.ค 66

3,741.00          3,741.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/28          8 ม.ค 66

คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/29          5 ม.ค 66

3

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน 

งานพัสด ุฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบางบอ่

วันที่ 31  เดอืน มกราคม พ.ศ. 2566

1 เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/30          5 ม.ค 661,200.00          1,200.00      



วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 16 รายการ) 10,805.00 10,805.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 16 รายการ) 3,153.00 3,153.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 15 รายการ) 9,765.00 9,765.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 11 รายการ) 8,900.00 8,900.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 14 รายการ) 9,325.00 9,325.00

วสัดุบริโภค บ.แกรนด์ เบส ฟูด้ จ ากัด บ.แกรนด์ เบส ฟูด้ จ ากัด

(อาหารแช่แข็ง 2 รายการ) 11,050.00 11,050.00

วสัดุบริโภค สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ

(ข้าวหอมมะลิตราคนหาบข้าว 50 กก) 8,000.00 8,000.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 18 รายการ) 9,475.00 9,475.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 7 รายการ) 6,730.00 6,730.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 13 รายการ) 12,930.00 12,930.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 9 รายการ) 10,630.00 10,630.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 14 รายการ) 8,400.00 8,400.00
21 8,400.00          8,400.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/92        11 ม.ค 66

20 10,630.00         10,630.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/91          10 ม.ค 66

19 12,930.00         12,930.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/90           9 ม.ค 66

18 6,730.00          6,730.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/89         8 ม.ค 66

17 9,475.00          9,475.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/87         15 ม.ค 66

16 8,000.00          8,000.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/67         10 ม.ค 66

15 11,050.00         11,050.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/75         13 ม.ค 66

14 9,325.00          9,325.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/69           5 ม.ค 66

13 8,900.00          8,900.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/71           6 ม.ค 66

12 9,765.00          9,765.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/70           4 ม.ค 66

11 3,153.00          3,153.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/74        13 ม.ค 66

10 10,805.00         10,805.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/68          7 ม.ค 66



วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 11 รายการ) 9,705.00 9,705.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 12 รายการ) 7,465.00 7,465.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 13 รายการ) 14,590.00 14,590.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 14 รายการ) 4,690.00 4,690.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 19 รายการ) 13,326.00 13,326.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 14 รายการ) 15,105.00 15,105.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 13 รายการ) 12,185.00 12,185.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 24 รายการ) 8,990.00 8,990.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 18 รายการ) 11,250.00 11,250.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 13 รายการ) 13,310.00 13,310.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 14 รายการ) 10,970.00 10,970.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 14 รายการ) 12,815.00 12,815.00
33 12,815.00         12,815.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/171        17 ม.ค 66

32 10,970.00         10,970.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/172       18 ม.ค 66

31 13,310.00         13,310.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/173        19 ม.ค 66

30 11,250.00         11,250.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/174        20 ม.ค 66

29 8,990.00          8,990.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/175        21 ม.ค 66

28 12,185.00         12,185.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/177       23 ม.ค 66

27 15,105.00         15,105.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/176        22 ม.ค 66

26 13,326.00         13,326.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/22           3 ม.ค 66

25 4,690.00          4,690.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/88          15 ม.ค 66

24 14,590.00         14,590.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/95         14 ม.ค 66

23 7,465.00          7,465.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/94         13 ม.ค 66

22 9,705.00          9,705.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/93         12 ม.ค 66



วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 22 รายการ) 5,061.00 5,061.00

วสัดุบริโภค บ.มา-จสัมิน จ ากัด บ.มา-จสัมิน จ ากัด

(โอลิโกคาร์บ) 2,400.00 2,400.00

วสัดุบริโภค บ.แกรนด์ เบส ฟูด้ จ ากัด บ.แกรนด์ เบส ฟูด้ จ ากัด

(อาหารแช่แข็ง 3 รายการ) 9,550.00 9,550.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 10 รายการ) 3,287.00 3,287.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 15 รายการ) 3,610.00 3,610.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 12 รายการ) 3,480.00 3,480.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 14 รายการ) 3,535.00 3,535.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 17 รายการ) 4,751.00 4,751.00

วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 18 รายการ) 5,468.00 5,468.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 9 รายการ) 6,560.00 6,560.00

วสัดุบริโภค บ.แกรนด์ เบส ฟูด้ จ ากัด บ.แกรนด์ เบส ฟูด้ จ ากัด

(อาหารแช่แข็ง 2 รายการ) 7,650.00 7,650.00

วสัดุบริโภค บ.ฟอร์แคร์ อินโน จ ากัด บ.ฟอร์แคร์ อินโน จ ากัด

(กะทิ) 3,633.72 3,633.72
45 3,633.72          3,633.72      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/187       26 ม.ค 66

44 7,650.00          7,650.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/188       27 ม.ค 66

43 6,560.00          6,560.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/178       24 ม.ค 66

42 5,468.00          5,468.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/117        17 ม.ค 66

41 4,751.00          4,751.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/184       29 ม.ค 66

40 3,535.00          3,535.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/185        27 ม.ค 66

39 3,480.00          3,480.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/186        25 ม.ค 66

38 3,610.00          3,610.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/118        21 ม.ค 66

37 3,287.00          3,287.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/119       11 ม.ค 66

36 9,550.00          9,550.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/123      19 ม.ค 66

35 2,400.00          2,400.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/121        18 ม.ค 66

34 5,061.00          5,061.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/74       23 ม.ค 66



วสัดุบริโภค บ.วงัรีคลีน จ ากัด บ.วงัรีคลีน จ ากัด

(ผักปลอดสารพิษ 20 รายการ) 4,723.00 4,723.00

วสัดุบริโภค สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ

(ข้าวหอมมะลิตราคนหาบข้าว 50 กก) 8,000.00 8,000.00

วสัดุบริโภค บ.ก ญญาโม จ ากัด บ.ก ญญาโม จ ากัด

(มา-โปร 10 ถุง) 11,000.00 11,000.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 13 รายการ) 8,800.00 8,800.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 13 รายการ) 10,115.00 10,115.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 19 รายการ) 21,960.00 21,960.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 10 รายการ) 10,320.00 10,320.00

วสัดุบริโภค ร้าน เอ แอนด์ ไอ ร้าน เอ แอนด์ ไอ

(วตัถุดิบประกอบอาหาร 14 รายการ) 10,680.00 10,680.00

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บางจากกรีนเนท บางจากกรีนเนท

(น้ ามันประจ าเดือนมกราคม 66) 74,468.30 74,468.30
54 74,468.30         74,468.30     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/210        1 ม.ค 66

53 10,680.00         10,680.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/204       30 ม.ค 66

52 10,320.00         10,320.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/209       25 ม.ค 66

51 21,960.00         21,960.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/208        26 ม.ค 66

50 10,115.00         10,115.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/206       28 ม.ค 66

49 8,800.00          8,800.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/205       29 ม.ค 66

48 11,000.00         11,000.00     เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/122        18 ม.ค 66

47 8,000.00          8,000.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/189        26 ม.ค 66

46 4,723.00          4,723.00      เฉพาะเจาะจง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 6601/116       19 ม.ค 66


