
แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจ้ำง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลง

เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่

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

เดือน กรกฎำคม 2565

1 วสัดุงานบา้นงานครัว 29,594.00                      29,594.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมค็โคร 29,594.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500616

2 วสัดุงานบา้นงานครัว 72,160.80                      72,160.80             เฉพาะเจาะจง บจก.เอก็โคเคม 72,160.80              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500650

3 วสัดุงานบา้นงานครัว 6,165.00                        6,165.00               เฉพาะเจาะจง ล้ีจ้ินฮั้ว 6,165.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500659

4 วสัดุงานบา้นงานครัว 2,544.50                        2,544.50               เฉพาะเจาะจง บจก.โกบอลเฮา้ส์ 2,544.50                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500670

5 วสัดุงานบา้นงานครัว 2,480.00                        2,480.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เมืองทองสโตร์ 2,480.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500669

6 วสัดุงานบา้นงานครัว 97,000.00                      97,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.กอบทอง 97,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500614

7 วสัดุงานบา้นงานครัว 8,900.00                        8,900.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เอเซียเมดิคอลอินดสัตร้ี 8,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500635

8 วสัดุงานบา้นงานครัว 3,000.00                        3,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอลัลิคอร์นแลนดม์าร์ค 3,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500568

9 วสัดุส านกังาน 28,900.25                      28,900.25             เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมค็โคร 28,900.25              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500618

10 วสัดุส านกังาน 6,000.00                        6,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก.หวัหินสาร 6,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500569

11 วสัดุส านกังาน 440.00                           440.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านไพโรจน์พานิช 440.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500626

12 วสัดุส านกังาน 190.00                           190.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านไพโรจน์พานิช 190.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500626

13 วสัดุส านกังาน 6,700.00                        6,700.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 6,700.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500679

14 วสัดุส านกังาน 34,960.00                      34,960.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 34,960.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500679

15 วสัดุส านกังาน 3,665.00                        3,665.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 3,665.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500679

16 วสัดุส านกังาน 4,730.00                        4,730.00               เฉพาะเจาะจง เปเปอร์ เพรส 4,730.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500629

17 วสัดุส านกังาน 9,600.00                        9,600.00               เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 9,600.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500586

18 วสัดุส านกังาน 4,000.00                        4,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์เมดิคอลเทรดด้ิง 4,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500585

19 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,150.00                        2,150.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 2,150.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO 6500680

20 วสัดุคอมพิวเตอร์ 320.00                           320.00                  เฉพาะเจาะจง บูธสเตอร์ช็อพ 320.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO 6500647

21 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,600.00                        7,600.00               เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอซิสเวฟเทค 7,600.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500648

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบครีีขันธ์

ประจ ำไตรมำสที่  4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

หมวดวสัดท่ัุวไป
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22 วสัดุเช้ือเพลิง 82,650.00                      82,650.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 82,650.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500645

23 วสัดุเช้ือเพลิง 2,900.00                        2,900.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 2,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500645

24 วสัดุเช้ือเพลิง 3,340.00                        3,340.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,340.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500645

25 วสัดุเช้ือเพลิง 2,900.00                        2,900.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 2,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500645

26 วสัดุเช้ือเพลิง 2,900.00                        2,900.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 2,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500645

27 วสัดุเช้ือเพลิง 86,640.00                      86,640.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 86,640.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500692

28 วสัดุเช้ือเพลิง 3,040.00                        3,040.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,040.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500692

29 วสัดุเช้ือเพลิง 3,040.00                        3,040.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,040.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500692

30 วสัดุเช้ือเพลิง 3,040.00                        3,040.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,040.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500692

31 วสัดุเช้ือเพลิง 3,040.00                        3,040.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,040.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500692

32 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,550.00                        1,550.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,550.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

33 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

34 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,730.00                        1,730.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,730.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

35 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,450.00                        1,450.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,450.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

36 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

37 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,700.00                        1,700.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

38 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 700.00                           700.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

39 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,640.00                        1,640.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,640.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

40 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,240.00                        1,240.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,240.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

41 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,500.00                        1,500.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

42 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,650.00                        1,650.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,650.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

43 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,800.00                        1,800.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506
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44 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,570.00                        1,570.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,570.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

45 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,360.00                        1,360.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,360.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

46 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,750.00                        1,750.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,750.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

47 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

48 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,700.00                        1,700.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

49 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,660.00                        1,660.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,660.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

50 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,660.00                        1,660.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,660.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

51 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,660.00                        1,660.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,660.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

52 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,350.00                        1,350.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,350.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

53 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,860.00                        1,860.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,860.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

54 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,940.00                        1,940.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,940.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

55 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 100.00                           100.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 100.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

56 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,480.00                        1,480.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,480.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

57 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,600.00                        1,600.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,600.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

58 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

59 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,570.00                        1,570.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,570.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

60 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,500.00                        1,500.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

61 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,560.00                        1,560.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,560.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

62 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

63 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,400.00                        1,400.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,400.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

64 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,490.00                        1,490.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,490.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

65 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 560.00                           560.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 560.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

หมวดวสัดท่ัุวไป
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66 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 850.00                           850.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 850.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

67 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

68 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 640.00                           640.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 640.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

69 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,800.00                        1,800.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

70 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 650.00                           650.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 650.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

71 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 720.00                           720.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 720.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

72 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 770.00                           770.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 770.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

73 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,680.00                        1,680.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,680.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

74 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,450.00                        1,450.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,450.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

75 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 700.00                           700.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

76 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

77 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,940.00                        1,940.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,940.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

78 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 760.00                           760.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 760.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

79 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,700.00                        1,700.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

80 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,550.00                        1,550.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,550.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

81 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,220.00                        2,220.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,220.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

82 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,500.00                        2,500.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

83 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

84 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

85 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,500.00                        1,500.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

86 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,300.00                        1,300.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,300.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

87 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจ้ำง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคดัเลือก
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ประจ ำไตรมำสที่  4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

88 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,110.00                        2,110.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,110.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

89 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 850.00                           850.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 850.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

90 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,050.00                        2,050.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,050.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

91 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

92 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 900.00                           900.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 900.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

93 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,740.00                        1,740.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,740.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

94 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

95 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 820.00                           820.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 820.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

96 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,840.00                        1,840.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,840.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

97 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 700.00                           700.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

98 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

99 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,760.00                        1,760.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,760.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

100 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 100.00                           100.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 100.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

101 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,960.00                        1,960.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,960.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

102 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 100.00                           100.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 100.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

103 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,800.00                        1,800.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

104 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 100.00                           100.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 100.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

105 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,800.00                        1,800.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

106 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 700.00                           700.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

107 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,700.00                        1,700.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500506

108 วสัดุก่อสร้าง 25,432.00                      25,432.00             เฉพาะเจาะจง บจก.เมืองทองโสตร์ 25,432.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500552

109 วสัดุก่อสร้าง 500.00                           500.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.เมืองทองโสตร์ 500.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500567

หมวดวสัดท่ัุวไป
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110 วสัดุก่อสร้าง 88,082.00                      88,082.00             เฉพาะเจาะจง บจก.เมืองทองโสตร์ 88,082.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500592

111 วสัดุก่อสร้าง 961.00                           961.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านทิพรัตน์ 961.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500565

112 วสัดุไฟฟ้า 5,985.00                        5,985.00               เฉพาะเจาะจง ทิพรัตน์ 5,985.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500566

113 วสัดุไฟฟ้า 95,925.00                      95,925.00             เฉพาะเจาะจง ทิพรัตน์ 95,925.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500593

114 วสัดุเกษตร 1,280.00                        1,280.00               เฉพาะเจาะจง บจก.เมืองทองสโตร์ 1,280.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500560

115 วสัดุบริโภค 600.00                           600.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกณุฑี 600.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500628

116 วสัดุบริโภค 650.00                           650.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกณุฑี 650.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500628

117 วสัดุบริโภค 375.00                           375.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกณุฑี 375.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500628

118 วสัดุสมุนไพร 27,250.00                      27,250.00             เฉพาะเจาะจง นายณรงค ์เขียวหวาน 27,250.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500550

119 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,700.00                        1,700.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

120 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,100.00                        1,100.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,100.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

121 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,700.00                        1,700.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

122 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,680.00                        1,680.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,680.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

123 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

124 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 850.00                           850.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 850.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

125 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,500.00                        1,500.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

126 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,720.20                        1,720.20               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,720.20                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

127 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,170.00                        1,170.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,170.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

128 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,860.00                        1,860.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,860.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

129 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 910.00                           910.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 910.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

130 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,400.00                        1,400.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,400.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

131 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,300.00                        1,300.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,300.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

หมวดวสัดท่ัุวไป
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ประจ ำไตรมำสที่  4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

132 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

133 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

134 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,100.00                        2,100.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,100.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

135 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,870.00                        1,870.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,870.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

136 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,850.00                        1,850.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,850.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

137 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,800.00                        1,800.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

138 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,500.00                        1,500.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

139 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,450.00                        1,450.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,450.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

140 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,165.00                        1,165.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,165.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

141 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,750.00                        1,750.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,750.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

142 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

143 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,360.00                        1,360.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,360.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

144 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,700.00                        1,700.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

145 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,670.00                        1,670.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,670.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

146 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 740.00                           740.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 740.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

147 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,570.00                        1,570.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,570.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

148 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,500.00                        1,500.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

149 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 830.00                           830.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 830.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

150 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 700.00                           700.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

151 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,700.00                        1,700.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

152 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,860.00                        1,860.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,860.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

153 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,800.00                        1,800.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

หมวดวสัดท่ัุวไป
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154 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,960.00                        1,960.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,960.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

155 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,200.00                        1,200.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,200.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

156 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,750.00                        1,750.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,750.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

157 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 810.00                           810.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 810.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

158 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,940.00                        1,940.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,940.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

159 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 970.00                           970.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 970.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

160 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 830.00                           830.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 830.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

161 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,800.10                        1,800.10               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.10                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

162 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 400.00                           400.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 400.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

163 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 750.00                           750.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 750.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

164 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,500.00                        1,500.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

165 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 740.00                           740.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 740.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

166 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

167 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,800.00                        1,800.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

168 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,800.00                        2,800.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

169 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,040.10                        2,040.10               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,040.10                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

170 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,650.00                        2,650.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,650.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

171 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

172 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,200.00                        2,200.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,200.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

173 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

174 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,330.00                        2,330.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,330.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

175 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,000.00                        2,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1
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176 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

177 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,000.00                        2,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

178 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 820.00                           820.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 820.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

179 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,200.00                        2,200.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,200.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

180 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,200.10                        2,200.10               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,200.10                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

181 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,600.00                        1,600.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,600.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

182 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 850.00                           850.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 850.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

183 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,220.00                        2,220.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,220.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

184 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,100.00                        1,100.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,100.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

185 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,250.00                        2,250.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,250.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

186 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,200.00                        2,200.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,200.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

187 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,100.00                        2,100.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,100.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

188 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,450.00                        1,450.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,450.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

189 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,660.00                        1,660.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,660.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

190 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 620.00                           620.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 620.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

191 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,200.00                        2,200.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,200.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

192 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,200.00                        2,200.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,200.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

193 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,100.00                        2,100.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,100.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606.1

194 วสัดุคอมพิวเตอร์ 51,000.00                      51,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอซิสเวฟเทค 51,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500698

195 วสัดุส านกังาน 4,905.00                        4,905.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 4,905.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500690

196 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,250.00                        1,250.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,250.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500630

197 วสัดุคอมพิวเตอร์ 101,115.00                    101,115.00           เฉพาะเจาะจง ไซเมนทริคไอทีแอนดเ์น็ตเวิร์ค 101,115.00            ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500612
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198 วสัดุการศึกษา 2,750.00                        2,750.00               เฉพาะเจาะจง บจก.หอแวน่ 2,750.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500562

199 วสัดุบริโภค 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกณุฑี 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500598.1

เดือน สิงหำคม 2565

1 วสัดุงานบา้นงานครัว 30,131.25                      30,131.25             เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมค็โคร 30,131.25              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500667

2 วสัดุงานบา้นงานครัว 735.00                           735.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 735.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500707

3 วสัดุงานบา้นงานครัว 64,510.30                      64,510.30             เฉพาะเจาะจง บจก.เอก็โคเคม 64,510.30              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500702

4 วสัดุงานบา้นงานครัว 850.00                           850.00                  เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพดัชา คลา้ยสังข์ 850.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500700

5 วสัดุงานบา้นงานครัว 600.00                           600.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอลัลิคอร์นแลนดม์าร์ 600.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500682

6 วสัดุงานบา้นงานครัว 153.00                           153.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 153.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500681

7 วสัดุงานบา้นงานครัว 34,500.00                      34,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.กอบทองโพลีแพค 2004 34,500.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500718

8 วสัดุงานบา้นงานครัว 16,450.00                      16,450.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอร์เมดิคอล เทรดด้ิง 16,450.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500633

9 วสัดุงานบา้นงานครัว 3,890.00                        3,890.00               เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 3,890.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500665

10 วสัดุงานบา้นงานครัว 6,420.00                        6,420.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) 6,420.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500632

11 วสัดุงานบา้นงานครัว 29,100.00                      29,100.00             เฉพาะเจาะจง บจก.เอสพี ฮอสปิตอล ซพัพลาย 29,100.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500666

12 วสัดุงานบา้นงานครัว 15,600.00                      15,600.00             เฉพาะเจาะจง บจก.กอบทองโพลีแพค 2004 15,600.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500658

13 วสัดุงานบา้นงานครัว 95,400.00                      95,400.00             เฉพาะเจาะจง บจก.กอบทองโพลีแพค 2004 95,400.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500696

14 วสัดุงานบา้นงานครัว 94,800.00                      94,800.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ย ูเอส ซพัพลาย อเมนิต้ี 94,800.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500716

15 วสัดุงานบา้นงานครัว 94,800.00                      94,800.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ย ูเอส ซพัพลาย อเมนิต้ี 94,800.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500615

16 วสัดุงานบา้นงานครัว 20,300.00                      20,300.00             เฉพาะเจาะจง ล้ีจ้ินฮั้ว 20,300.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500717

17 วสัดุงานบา้นงานครัว 82,500.00                      82,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.กอบทองโพลีแพค 2004 82,500.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500706

18 วสัดุงานบา้นงานครัว 4,060.00                        4,060.00               เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 4,060.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500442

19 วสัดุงานบา้นงานครัว 14,790.00                      14,790.00             เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 14,790.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500442

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจ้ำง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลง

เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบครีีขันธ์

ประจ ำไตรมำสที่  4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

20 วสัดุงานบา้นงานครัว 7,670.00                        7,670.00               เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 7,670.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500442

21 วสัดุงานบา้นงานครัว 6,075.00                        6,075.00               เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 6,075.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500442

22 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,160.00                        1,160.00               เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 1,160.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500442

23 วสัดุงานบา้นงานครัว 5,925.00                        5,925.00               เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 5,925.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500807

24 วสัดุงานบา้นงานครัว 4,935.00                        4,935.00               เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 4,935.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500807

25 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,530.00                        1,530.00               เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 1,530.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500807

26 วสัดุส านกังาน 43,890.00                      43,890.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมค็โคร 43,890.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500660

27 วสัดุส านกังาน 53,792.00                      53,792.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมค็โคร 53,792.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500668

28 วสัดุส านกังาน 410.00                           410.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านไพโรจน์พานิช 410.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500705

29 วสัดุส านกังาน 210.00                           210.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านไพโรจน์พานิช 210.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500705

30 วสัดุส านกังาน 1,330.00                        1,330.00               เฉพาะเจาะจง เปเปอร์เพรส 1,330.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500412

31 วสัดุส านกังาน 1,050.00                        1,050.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,050.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500736

32 วสัดุส านกังาน 20,125.00                      20,125.00             เฉพาะเจาะจง บจก.แฮปป้ี พร้ินท์ 20,125.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500710

33 วสัดุส านกังาน 2,950.00                        2,950.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 2,950.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500735

34 วสัดุส านกังาน 10,850.00                      10,850.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 10,850.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500735

35 วสัดุส านกังาน 10,300.00                      10,300.00             เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 10,300.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500735

36 วสัดุส านกังาน 570.00                           570.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 570.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500806

37 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,280.50                        1,280.50               เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมค็โคร 1,280.50                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500671

38 วสัดุคอมพิวเตอร์ 33,960.00                      33,960.00             เฉพาะเจาะจง บูธสเตอร์ช็อพ 33,960.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500712

39 วสัดุคอมพิวเตอร์ 61,500.00                      61,500.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 61,500.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500711

40 วสัดุเช้ือเพลิง 3,500.00                        3,500.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500734

41 วสัดุเช้ือเพลิง 3,040.00                        3,040.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,040.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500734

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจ้ำง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลง

เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบครีีขันธ์

ประจ ำไตรมำสที่  4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

42 วสัดุเช้ือเพลิง 3,040.00                        3,040.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,040.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500734

43 วสัดุเช้ือเพลิง 3,500.00                        3,500.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500734

44 วสัดุเช้ือเพลิง 63,840.00                      63,840.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 63,840.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500734

45 วสัดุเช้ือเพลิง 3,180.00                        3,180.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,180.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500761

46 วสัดุเช้ือเพลิง 3,180.00                        3,180.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,180.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500761

47 วสัดุเช้ือเพลิง 3,180.00                        3,180.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,180.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500761

48 วสัดุเช้ือเพลิง 3,660.00                        3,660.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 3,660.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500761

49 วสัดุเช้ือเพลิง 85,860.00                      85,860.00             เฉพาะเจาะจง นางสาวแววตา แววทบัเทศ 85,860.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500761

50 วสัดุก่อสร้าง 255.00                           255.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 255.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500805

51 วสัดุไฟฟ้า 19,427.00                      19,427.00             เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแมค็โคร 19,427.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500672

52 วสัดุไฟฟ้า 660.00                           660.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 660.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500804

53 วสัดุบริโภค 550.00                           550.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกณุฑี 550.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500627

54 วสัดุบริโภค 475.00                           475.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกณุฑี 475.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500627

55 วสัดุบริโภค 350.00                           350.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.ชมกณุฑี 350.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500627

56 วสัดุแบบฟอร์ม 91,100.00                      91,100.00             เฉพาะเจาะจง บจก.ภาพอกัษร ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500634

57 วสัดุสมุนไพร 2,550.00                        2,550.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวพชัรณัฐ  ญาติเสมอ 2,550.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500638.1

58 วสัดุคอมพิวเตอร์ 37,600.00                      37,600.00             เฉพาะเจาะจง บจก.โอเอซิสเวฟเทค 37,600.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500708

59 วสัดุส านกังาน 5,400.00                        5,400.00               เฉพาะเจาะจง ร้านบุญธรรม 5,400.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500704

60 วสัดุไฟฟ้า 18,000.00                      18,000.00             เฉพาะเจาะจง บจก.อณัณ์ปันสุข 18,000.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500606

61 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,100.00                        2,100.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,100.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

62 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

63 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจ้ำง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลง

เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบครีีขันธ์

ประจ ำไตรมำสที่  4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

64 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,820.00                        1,820.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,820.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

65 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,100.00                        1,100.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,100.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

66 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,600.00                        1,600.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,600.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

67 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 100.00                           100.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 100.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

68 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,800.00                        1,800.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

69 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,750.00                        1,750.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,750.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

70 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,500.00                        1,500.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

71 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

72 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

73 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,850.00                        1,850.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,850.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

74 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 100.00                           100.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 100.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

75 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,500.00                        1,500.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

76 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,800.00                        1,800.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

77 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,840.00                        1,840.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,840.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

78 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 920.00                           920.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 920.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

79 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,000.00                        2,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

80 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 900.00                           900.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 900.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

81 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 800.00                           800.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 800.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

82 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

83 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 850.00                           850.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 850.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

84 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 690.00                           690.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 690.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

85 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,660.00                        1,660.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,660.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

หมวดวสัดท่ัุวไป
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86 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,800.00                        1,800.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

87 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,550.00                        1,550.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,550.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

88 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,250.00                        1,250.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,250.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

89 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

90 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,000.00                        2,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

91 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

92 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 780.00                           780.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 780.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

93 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 700.00                           700.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 700.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

94 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 830.00                           830.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 830.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

95 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 820.00                           820.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 820.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

96 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,700.00                        2,700.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,700.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

97 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,710.00                        2,710.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,710.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

98 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,200.00                        2,200.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,200.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

99 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,000.00                        2,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

100 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,700.00                        1,700.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,700.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

101 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,180.00                        2,180.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,180.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

102 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,100.00                        2,100.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,100.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

103 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 730.00                           730.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 730.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

104 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,230.00                        1,230.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,230.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

105 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,950.00                        1,950.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,950.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

106 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,820.00                        1,820.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,820.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

107 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจ้ำง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคดัเลือก
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ประจ ำไตรมำสที่  4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

108 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 830.00                           830.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 830.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

109 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,000.00                        2,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

110 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 900.00                           900.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 900.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

111 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,100.00                        2,100.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 2,100.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

112 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,330.00                        1,330.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,330.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

113 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

114 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

115 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,980.00                        1,980.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,980.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

116 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,850.00                        1,850.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,850.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

117 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

118 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,500.00                        1,500.00               เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 1,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

119 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 900.00                           900.00                  เฉพาะเจาะจง ธนาคาร กรุงไทย 900.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500640

120 วสัดุส านกังาน 20,400.00                      20,400.00             เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน 20,400.00              ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500728

121 วสัดุส านกังาน 1,800.00                        1,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 1,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500727

122 วสัดุโฆษณา 3,800.00                        3,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านประจวบท าป้าย 3,800.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500687

123 วสัดุโฆษณา 850.00                           850.00                  เฉพาะเจาะจง บูธสเตอร์ ช๊อพ 850.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500730

124 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,190.00                        1,190.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ประจวบคีรีขนัธปิ์โตรเลียม 1,190.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500636.1

125 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 2,060.00                        2,060.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ประจวบคีรีขนัธปิ์โตรเลียม 2,060.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500636.1

126 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,750.00                        1,750.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สิทธชยับริการ 1,750.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500637.1

127 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,500.00                        1,500.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ประจวบคีรีขนัธปิ์โตรเลียม 1,500.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500638

128 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ประจวบคีรีขนัธปิ์โตรเลียม 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500638

129 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,900.00                        1,900.00               เฉพาะเจาะจง บจก.ประจวบคีรีขนัธปิ์โตรเลียม 1,900.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500638

หมวดวสัดท่ัุวไป



แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจ้ำง วงเงนิที่จะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ได้รับกำรคดัเลือก

และรำคำที่ตกลง

เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงในรอบเดือน

โรงพยำบำลประจวบครีีขันธ์

ประจ ำไตรมำสที่  4  (เดือน กรกฎำคม  พ.ศ.2565 ถงึ เดือน กนัยำยน พ.ศ. 2565) (1)

130 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 700.00                           700.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.ประจวบคีรีขนัธปิ์โตรเลียม 700.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500638

131 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 720.00                           720.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.ประจวบคีรีขนัธปิ์โตรเลียม 720.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500638

132 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก. ปตท.บริหารธุรกิจคา้ปลีก 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500649.5

133 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน (น ้ามนั) 1,000.00                        1,000.00               เฉพาะเจาะจง บจก.จิตตช์ยัการปิโตรเลียม 1,000.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500644

134 วสัดุโฆษณา 3,570.00                        3,570.00               เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์ 3,570.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500798

135 วสัดุงานบา้น 200.00                           200.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 200.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500800

136 วสัดุส านกังาน 140.00                           140.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 140.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500797

137 วสัดุส านกังาน 225.00                           225.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 225.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500737

138 วสัดุส านกังาน 960.00                           960.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 960.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500738

139 วสัดุส านกังาน 4,380.00                        4,380.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 4,380.00                ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500732

140 วสัดุงานบา้นงานครัว 220.00                           220.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านอุ่นรุ่งกิจ 220.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500733

141 วสัดุงานบา้นงานครัว 240.00                           240.00                  เฉพาะเจาะจง บจก.จ ารัสพลาสติก 240.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500548

142 วสัดุโฆษณา 600.00                           600.00                  เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอล็ สมาร์ทไซน์ 600.00                   ตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ราคาต ่าสุด PO6500812

หมวดวสัดท่ัุวไป


