
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 83,200.00            83,200.00      เฉพาะเจาะจง บจก.กอบทองโพลีแพค 83,200.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500143

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,400.00               2,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านล้ีจ้ินฮ้ัว 2,400.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500155

3 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,760.00               7,760.00        เฉพาะเจาะจง ร้านล้ีจ้ินฮ้ัว 7,760.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500161

4 วัสดุงานบ้านงานครัว 46,750.00            46,750.00      เฉพาะเจาะจง บจก.กอบทองโพลีแพค 46,750.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500172

5 วัสดุงานบ้านงานครัว 55,426.00            55,426.00      เฉพาะเจาะจง บจก.โอเมก้า 55,426.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500168

6 วัสดุงานบ้านงานครัว 500.00                 500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ม่วยเกาะหลัก 500.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500186

7 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,200.00               2,200.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท กัญญาโม จ่ากัด 2,200.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500318

8 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,525.00               4,525.00        เฉพาะเจาะจง บจก.จ่ารัสพลาสติก 4,525.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500166

9 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,625.00               5,625.00        เฉพาะเจาะจง บจก.จ่ารัสพลาสติก 5,625.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500166

10 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,015.00               1,015.00        เฉพาะเจาะจง บจก.จ่ารัสพลาสติก 1,015.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500166

11 วัสดุงานบ้านงานครัว 80.00                   80.00             เฉพาะเจาะจง บจก.จ่ารัสพลาสติก 80.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500166

12 วัสดุงานบ้านงานครัว 112,461.00          112,461.00    เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร 112,461.00     ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO65001656

13 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,131.00               6,131.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดักส์ 6,131.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500187

14 วัสดุงานบ้านงานครัว 10,500.00            10,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ศ.ณัฐวุฒิ มาร์เก็ตต้ิง 10,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500160

15 วัสดุส่านักงาน 79,810.00            79,810.00      เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร 79,810.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500178

16 วัสดุส่านักงาน 9,600.00               9,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 9,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500167

17 วัสดุส่านักงาน 3,400.00               3,400.00        เฉพาะเจาะจง เปเปอร์ เพรส 3,400.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500039

18 วัสดุส่านักงาน 120.00                 120.00           เฉพาะเจาะจง เปเปอร์ เพรส 120.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500039

19 วัสดุส่านักงาน 460.00                 460.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพโรจน์พานิช 460.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500130

20 วัสดุส่านักงาน 210.00                 210.00           เฉพาะเจาะจง ร้านไพโรจน์พานิช 210.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500130

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

ประจ ำไตรมำสท่ี  2  (เดือน มกรำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565) (1)

เดือน มกรำคม 2565
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21 วัสดุส่านักงาน 700.00                 700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 700.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500154

22 วัสดุส่านักงาน 1,285.00               1,285.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,285.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500154

23 วัสดุส่านักงาน 4,365.00               4,365.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 4,365.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500154

24 วัสดุส่านักงาน 15,810.00            15,810.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 15,810.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500154

25 วัสดุส่านักงาน 4,682.00               4,682.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 4,682.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500154

26 วัสดุคอมพิวเตอร์ 64,500.00            64,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 64,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500163

27 วัสดุคอมพิวเตอร์ 126,880.00          126,880.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.พารากอน 126,880.00     ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500138

28 วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,690.00          142,690.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.พี.พารากอน 142,690.00     ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500326

29 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000.00               5,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 5,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500187

30 วัสดุเช้ือเพลิง 240.00                 240.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 240.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO65001654.1

31 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO65001654.1

32 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO65001654.1

33 วัสดุเช้ือเพลิง 2,840.00               2,840.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,840.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO65001654.1

34 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO65001654.1

35 วัสดุเช้ือเพลิง 2,840.00               2,840.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,840.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO65001654.1

36 วัสดุเช้ือเพลิง 107,010.00          107,010.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 107,010.00     ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO65001654.1

37 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO65001654.1

38 วัสดุเช้ือเพลิง 59,040.00            59,040.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 59,040.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500322

39 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500322

40 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500322

41 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500322
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42 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,660.00               1,660.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,660.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

43 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,000.00               1,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

44 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,490.00               1,490.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,490.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

45 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,350.00               1,350.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,350.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

46 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

47 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,200.00               1,200.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,200.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

48 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,315.00               1,315.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,315.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

49 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,450.00               1,450.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,450.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

50 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,550.00               1,550.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,550.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

51 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,440.00               1,440.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,440.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

52 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 720.00                 720.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 720.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

53 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,500.00               1,500.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

54 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 650.00                 650.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 650.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

55 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 570.00                 570.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 570.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

56 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,180.00               1,180.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,180.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

57 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,460.00               1,460.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

58 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,500.00               1,500.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

59 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,370.00               1,370.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,370.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 680.00                 680.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 680.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,620.00               1,620.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,620.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

62 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

ประจ ำไตรมำสท่ี  2  (เดือน มกรำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565) (1)

63 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,670.00               1,670.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,670.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,620.00               1,620.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,620.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

65 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,570.00               1,570.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,570.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

66 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,550.00               1,550.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,550.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

67 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,440.00               1,440.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,440.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

68 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,360.00               1,360.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,360.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

69 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,600.00               1,600.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

70 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,330.00               1,330.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,330.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

71 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,720.00               1,720.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,720.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

72 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,300.00               1,300.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

73 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,520.00               1,520.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,520.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

74 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,400.00               1,400.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,400.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

75 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,520.00               1,520.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,520.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

76 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,240.00               1,240.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,240.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

77 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,150.00               1,150.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,150.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

78 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,350.00               1,350.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,350.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

79 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,430.00               1,430.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,430.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

80 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,350.00               1,350.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,350.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

81 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,200.00               1,200.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,200.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

82 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,560.00               1,560.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,560.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

83 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 600.00                 600.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 600.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

ประจ ำไตรมำสท่ี  2  (เดือน มกรำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565) (1)

84 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 580.00                 580.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 580.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

85 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 351.90                 351.90           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 351.90            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

86 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,500.00               1,500.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

87 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 640.00                 640.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 640.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

88 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,200.00               1,200.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,200.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

89 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,400.00               1,400.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,400.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

90 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,060.00               1,060.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,060.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

91 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 660.00                 660.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 660.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

92 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 600.00                 600.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 600.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

93 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 660.00                 660.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 660.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

94 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,340.00               1,340.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,340.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

95 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,200.00               1,200.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,200.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

96 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 930.00                 930.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 930.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

97 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 500.00                 500.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 500.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

98 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,500.00               1,500.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

99 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 2,025.00               2,025.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,025.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

100 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,820.00               1,820.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,820.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

101 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,250.00               1,250.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,250.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

102 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,870.00               1,870.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,870.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

103 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 2,140.10               2,140.10        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,140.10         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

104 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 2,000.00               2,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

ประจ ำไตรมำสท่ี  2  (เดือน มกรำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565) (1)

105 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 2,000.00               2,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

106 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 2,000.00               2,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

107 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 100.00                 100.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 100.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

108 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,300.00               1,300.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

109 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 670.00                 670.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 670.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

110 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,500.00               1,500.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

111 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,700.00               1,700.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

112 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,560.00               1,560.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,560.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

113 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,450.00               1,450.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,450.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

114 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,820.00               1,820.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,820.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

115 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,750.00               1,750.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,750.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

116 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 900.00                 900.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 900.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

117 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 700.00                 700.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

118 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,730.00               1,730.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,730.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

119 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,780.00               1,780.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,780.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

120 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,600.00               1,600.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

121 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,000.00               1,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

122 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 650.00                 650.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 650.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

123 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 700.00                 700.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

124 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,830.00               1,830.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,830.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500135

125 วัสดุก่อสร้าง 130.00                 130.00           เฉพาะเจาะจง จ่ารัสพลาสติก 130.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500164
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126 วัสดุไฟฟ้า 2,700.00               2,700.00        เฉพาะเจาะจง บจก.จ่ารัสพลาสติก 2,700.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด 6500055

127 วัสดุเกษตร 255.00                 255.00           เฉพาะเจาะจง บจก.จ่ารัสพลาสติก 255.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500170

128 วัสดุเกษตร 1,882.00               1,882.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เมืองทองสโตร์ 1,882.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500158

129 วัสดุเกษตร 2,500.00               2,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ม่วยเกาะหลัก 2,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500185

130 วัสดุบริโภค 380.00                 380.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกุณฑี 380.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500128.1

131 วัสดุบริโภค 220.00                 220.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกุณฑี 220.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500128.1

132 วัสดุบริโภค 320.00                 320.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกุณฑี 320.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500128.1

133 วัสดุบริโภค 360.00                 360.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกุณฑี 360.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500171.1

134 วัสดุบริโภค 340.00                 340.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกุณฑี 340.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500171.1

135 วัสดุบริโภค 320.00                 320.00           เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกุณฑี 320.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500171.1

136 วัสดุแบบฟอร์ม 18,750.00            18,750.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ภาพอักษร 18,750.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500139

137 วัสดุแบบฟอร์ม 14,000.00            14,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ภาพอักษร 14,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500162

138 วัสดุแบบฟอร์ม 88,000.00            88,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.ภาพอักษร 88,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500157

139 วัสดุสมุนไพร 27,000.00            27,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ เขียวหวาน 27,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500144

140 วัสดุสมุนไพร 500.00                 500.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวเกตน์นิภา ญาติเสมอ 500.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500131

141 วัสดุการศึกษา 19,982.00            19,982.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 19,982.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500099

142 วัสดุส่านักงาน 1,200.00               1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,200.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500180

143 วัสดุงานบ้านงานครัว 180.00                 180.00           เฉพาะเจาะจง บจก.จ่ารัสพลาสติก 180.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500319

144 วัสดุส่านักงาน 22,000.00            22,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 22,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500188

145 วัสดุคอมพิวเตอร์ 450.00                 450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 450.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500177

146 วัสดุส่านักงาน 1,960.00               1,960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,960.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500321

หมวดวสัดท่ัุวไป
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147 วัสดุส่านักงาน 1,960.00               1,960.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,960.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500314

148 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 600.00                 600.00           เฉพาะเจาะจง บ๊ิกพอร์ซ กราฟฟิค 600.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500173

149 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,040.00               5,040.00        เฉพาะเจาะจง บ๊ิกพอร์ซ กราฟฟิค 5,040.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500173

150 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,000.00               7,000.00        เฉพาะเจาะจง บ๊ิกพอร์ซ กราฟฟิค 7,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500173

151 วัสดุส่านักงาน 5,500.00               5,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านรักอ่าน 5,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500174

152 วัสดุแบบฟอร์ม 4,800.00               4,800.00        เฉพาะเจาะจง ภาพอักษร 4,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500134

153 วัสดุส่านักงาน 2,600.00               2,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 2,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500176

154 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 750.00                 750.00           เฉพาะเจาะจง บ๊ิกพอร์ช 750.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500315

155 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง บ๊ิกพอร์ช 1,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500315

156 วัสดุส่านักงาน 690.00                 690.00           เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 690.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500325
เดือน กุมภำพันธ์ 2565

1 วัสดุงานบ้านงานครัว 66,963.00            66,963.00      เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร 66,963.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500343
2 วัสดุงานบ้านงานครัว 83,000.00            83,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก.กอบทอง 83,000.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500169
3 วัสดุงานบ้านงานครัว 92,340.00            92,340.00      เฉพาะเจาะจง บจก.กอบทอง 92,340.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500175
4 วัสดุงานบ้านงานครัว 7,060.14               7,060.14        เฉพาะเจาะจง บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 7,060.14         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500353
5 วัสดุงานบ้านงานครัว 49,400.00            49,400.00      เฉพาะเจาะจง บจก.กอบทอง 49,400.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO65003388
6 วัสดุงานบ้านงานครัว 35,910.00            35,910.00      เฉพาะเจาะจง ล้ีจ้ินฮ้ัว 35,910.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500333
7 วัสดุงานบ้านงานครัว 16,715.00            16,715.00      เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดักส์ 16,715.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500354
8 วัสดุส่านักงาน 45,466.00            45,466.00      เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร 45,466.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6503401
9 วัสดุส่านักงาน 20,125.00            20,125.00      เฉพาะเจาะจง บจก.แฮปป้ีพร้ิน 20,125.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500159

10 วัสดุส่านักงาน 40,500.00            40,500.00      เฉพาะเจาะจง บจก.แพลททิน่ัม อันเตอร์ 40,500.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500329
11 วัสดุส่านักงาน 37,800.00            37,800.00      เฉพาะเจาะจง บจก.แพลททิน่ัม อันเตอร์ 37,800.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500142
12 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,076.00               2,076.00        เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร 2,076.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500342

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

ประจ ำไตรมำสท่ี  2  (เดือน มกรำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565) (1)

13 วัสดุเช้ือเพลิง 62,730.00            62,730.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 62,730.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500352
14 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500352
15 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500352
16 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500352
17 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,000.00               1,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
18 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,270.00               1,270.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,270.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
19 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,100.00               1,100.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
20 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,400.00               1,400.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,400.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
21 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,300.00               1,300.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
22 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,520.00               1,520.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,520.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
23 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,500.00               1,500.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
24 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,570.00               1,570.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,570.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
25 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
26 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,540.00               1,540.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,540.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
27 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 750.00                 750.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 750.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
28 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 660.00                 660.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 660.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
29 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 750.00                 750.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 750.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
30 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,700.00               1,700.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
31 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 660.00                 660.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 660.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
32 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 800.00                 800.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
33 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 800.00                 800.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
34 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,670.00               1,670.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,670.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
35 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 800.00                 800.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
36 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 700.00                 700.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
37 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,900.00               1,900.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

ประจ ำไตรมำสท่ี  2  (เดือน มกรำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565) (1)

38 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,710.00               1,710.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,710.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
39 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,440.00               1,440.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,440.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
40 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,730.00               1,730.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,730.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
41 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,600.00               1,600.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
42 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,440.00               1,440.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,440.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
43 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,670.00               1,670.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,670.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
44 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,570.00               1,570.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,570.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
45 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,350.00               1,350.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,350.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
46 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
47 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,760.00               1,760.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,760.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
48 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,500.00               1,500.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
49 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,550.00               1,550.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,550.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
50 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 900.00                 900.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 900.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
51 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,400.00               1,400.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,400.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
52 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 550.00                 550.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 550.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
53 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,600.10               1,600.10        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,600.10         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
54 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 340.00                 340.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 340.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
55 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,380.00               1,380.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,380.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
56 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,600.00               1,600.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,600.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
57 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 700.00                 700.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
58 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 720.00                 720.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 720.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
59 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 820.00                 820.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 820.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
60 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 700.00                 700.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
61 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 650.00                 650.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 650.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
62 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 700.00                 700.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ีตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์

ประจ ำไตรมำสท่ี  2  (เดือน มกรำคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565) (1)

63 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 730.00                 730.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 730.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
64 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,350.00               1,350.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,350.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
65 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 640.00                 640.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 640.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
66 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,450.00               1,450.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,450.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
67 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 870.00                 870.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 870.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
68 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,430.00               1,430.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,430.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
69 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,700.00               1,700.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
70 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 2,100.00               2,100.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,100.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
71 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 2,300.00               2,300.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,300.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
72 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 2,180.00               2,180.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,180.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
73 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,400.00               1,400.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,400.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
74 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,500.00               1,500.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
75 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,900.00               1,900.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
76 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,860.00               1,860.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,860.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
77 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,500.00               1,500.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
78 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
79 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,070.00               1,070.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,070.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
80 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
81 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,000.00               1,000.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
82 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,870.00               1,870.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,870.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
83 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,350.00               1,350.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,350.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
84 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,280.00               1,280.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,280.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
85 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,620.00               1,620.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,620.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
86 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,900.00               1,900.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
87 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
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88 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,360.00               1,360.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,360.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
89 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,870.10               1,870.10        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,870.10         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
90 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,750.00               1,750.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,750.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
91 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,750.00               1,750.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,750.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
92 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
93 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,700.00               1,700.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
94 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 900.00                 900.00           เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 900.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
95 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น่้ามัน) 1,800.00               1,800.00        เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500189
96 วัสดุก่อสร้าง 17,618.00            17,618.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เมืองทองสโตร์ 17,618.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500345
97 วัสดุไฟฟ้า 9,162.00               9,162.00        เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร 9,162.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500340
98 วัสดุไฟฟ้า 2,463.00               2,463.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทิพรัตน์ 2,463.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500337
99 วัสดุไฟฟ้า 4,850.00               4,850.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 4,850.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500328

100 วัสดุส่านักงาน 479.00                 479.00           เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร 479.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500320
101 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,700.00               2,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านประจวบท่าป้าย 2,700.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500171
102 วัสดุงานบ้านงานครัว 720.00                 720.00           เฉพาะเจาะจง ร้านคลังยาเภสัช 720.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500334
103 วัสดุส่านักงาน 850.00                 850.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 850.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500339
104 วัสดุโฆษณา 7,920.00               7,920.00        เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดักส์ 7,920.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500355

1 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500368
2 วัสดุเช้ือเพลิง 62,730.00            62,730.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 62,730.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500368
3 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500368
4 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500368
5 วัสดุเช้ือเพลิง 2,840.00               2,840.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,840.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500368
6 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500386
7 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500386

เดือน มีนำคม 2565
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8 วัสดุเช้ือเพลิง 2,840.00               2,840.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,840.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500386
9 วัสดุเช้ือเพลิง 2,460.00               2,460.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 2,460.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500386

10 วัสดุเช้ือเพลิง 62,730.00            62,730.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทับเทศ 62,730.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500386
11 วัสดุบริโภค 10,475.00            10,475.00      เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร 10,475.00       ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500367
12 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,946.00               2,946.00        เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร 2,946.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500399
13 วัสดุไฟฟ้า 2,880.00               2,880.00        เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร 2,880.00         ตรงตามเง่ือนไขท่ีก่าหนด ราคาต่่าสุด PO6500400

หมวดวสัดท่ัุวไป


