
แบบ สขร. 1

1 ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 17,500.00     17,500.00    เฉพาะเจาะจง เอส ที เซอร์วิส โดย นายสลับ 
ใจต

17,500.00    ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ 6600049 12/1/2566

2 ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,600.00       6,600.00      เฉพาะเจาะจง เอส ที เซอร์วิส โดย นายสลับ 
ใจต

6,600.00      ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ 6600002 19/1/2566

  17,500.00  17,500.00  17,500.00

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี PO วันท่ีส่ังซ้ือ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
ซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ระหว่าง 1 - 31 มกราคม 2566
ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ี

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

1 คลังวัตถุดิบสมุนไพร  7,500.00  7,500.00 เฉพาะเจาะจง นาย สมฤทธ์ิ บุญโชติ  7,500.00 ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ 6600046 10/1/2566

2 คลังวัตถุดิบสมุนไพร  12,694.00  12,694.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวชพงศ์โอสถ เทรดด้ิง จ ากัด  12,694.00 ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ 6600047 10/1/2566

3 คลังวัตถุดิบสมุนไพร  2,354.00  2,354.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรธนสาร  2,354.00 ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ 6600048 11/1/2566

4 คลังวัตถุดิบสมุนไพร  17,000.00  17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดาวเรืองโคราช  17,000.00 ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ 6600052 20/1/2566

5 คลังวัตถุดิบสมุนไพร  81,150.00  81,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยเสรีโอสถ  81,150.00 ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ 6600053 20/1/2566

6 คลังวัตถุดิบสมุนไพร  1,400.00  1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววารุณี  พาวงศ์บล  1,400.00 ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ 6600054 20/1/2566

7 คลังวัตถุดิบสมุนไพร  2,750.00  2,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธีร์  ใฝ่กุศลขจร  2,750.00 ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ 6600055 20/1/2566

 124,848.00  124,848.00      124,848.00

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี PO วันท่ีส่ังซ้ือ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
คลังวัตถุดิบสมุนไพร

ระหว่าง 1 - 31 มกราคม 2566
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการ

คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

1 คลังวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (ผ้า) 6,105.00       4,800.00   เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  สุขเจริญ 4,800.00             ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ A-6600215 12/1/66

2 คลังวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (ผ้า) 4,800.00       4,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้านคุณสมยศ 4,800.00             ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ A-6600245 18/1/66

  10,905.00  9,600.00          9,600.00

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี PO วันท่ีส่ังซ้ือ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
คลังวัสดุเคร่ืองแต่งกาย (ผ้า)

ระหว่าง 1 - 31 มกราคม 2566
ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ี

จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
(บาท)

ราคากลาง 
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

1 คลังวัสดุเช้ือเพลิง  121,887.66  121,887.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเคเค ปิโตรเลียม จ ากัด  121,887.66 ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ A-6600241 2/1/2023

2 คลังวัสดุเช้ือเพลิง  146,033.51  146,033.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเคเค ปิโตรเลียม จ ากัด  146,033.51 ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ A-6600239 16/1/2023

คลังวัสดุเช้ือเพลิง  239,298.60  239,298.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเคเค ปิโตรเลียม จ ากัด  239,298.60 ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ A-6600275 31/1/2023

2 คลังวัสดุเช้ือเพลิง  28,999.00  28,999.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เกียรติปิโตรเลียม ปราจีนบุรี  28,999.00 ราคาเหมาะสม ตรงตามต้องการ A-6600285 31/1/2023

  267,921.17   267,921.17   267,921.17

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ี PO วันท่ีส่ังซ้ือ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
คลังวัสดุเช้ือเพลิง 

ระหว่าง 1 - 31 มกราคม 2566
ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง



แบบ สขร. 1

1 คลังวัสดุวิทยาศาสตร์ (อ่ืนๆ ใช้
บ้าบัดน ้าภายใน ร.พ.)

 145,357.58  145,357.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์
 (ประเทศไทย) จ้ากัด

 145,357.58 ราคาเหมาะสม ตรง
ตามต้องการ

A-6600230 2/1/2023

 145,357.58  145,357.58  145,357.58

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี PO วันท่ีส่ังซ้ือ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
คลังวัสดุวิทยาศาสตร์ (อ่ืนๆ ใช้บ าบัดน้ าภายใน ร.พ.)

ระหว่าง 1 - 31 มกราคม 2566
ล าดับ

ท่ี
งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ/

จัดจ้าง (บาท)
ราคากลาง 

(บาท)
วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ
ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง


