แบบ สขร.1

ที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุสานักงาน
วัสดุสานักงาน
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
วัสดุสานักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะฯ
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครื่องบริโภค
ซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์
จ้างซ่อมเช็คระบบเรียกพยาบาล

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
8,855.00
2,400.00
919.00
4,710.00
1,360.00
1,080.00
40,000.00
2,400.00
15,200.00
400.00
940.00
6,000.00
10,350.00
4,800.00
2,025.00
13,950.00
1,570.00
5,580.00
9,600.00
1,717.00
1,234.78
27,500.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........มกราคม.........พ.ศ. 2564
เลขที่และวันที่ของสัญญา
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1/2564
8,855.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2/2564
ร้าน ว.เครื่องประดับ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3/2564
ร้าน ว.เครื่องประดับ
919.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ
4/2564
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5/2564
1,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเครื่องครัว
ร้านรุ่งเรืองเครื่องครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6/2564
1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7/2564
40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา นาวิกาวตาร
นายสุริยา นาวิกาวตาร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
8/2564
ร้าน ว.เครื่องประดับ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครื่องประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
9/2564
15,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
10/2564
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าทองดีไซน์
ร้านท่าทองดีไซน์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
11/2564
ร้านเอกภัณฑ์
940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13/2564
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
14/2564
4,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15/2564
2,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้าดื่มเพชรเริงชัย
13,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
16/2564
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
17/2564
1,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
18/2564
5,580.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
19/2564
9,600.00 เฉพาะเจาะจง นส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม นส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
20/2564
นางกัลยา ศรชัย
1,717.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
21/2564
1,234.78 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
22/2564
27,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จก.บ.ซิสเท็มพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
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สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........มกราคม.........พ.ศ. 2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุเครื่องบริโภค
10,238.00 10,238.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4,770.00
4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุก่อสร้าง
ร้านเอกภัณฑ์
1,500.00
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุสานักงาน
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
800.00
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุเครื่องบริโภค
1,700.00
1,700.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
13,004.00 13,004.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
วัสดุคอมพิวเตอร์
24,080.00 24,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุก่อสร้าง
ร้านม่านทองใหญ่
1,480.00
1,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านม่านทองใหญ่
วัสดุงานบ้านฯ และ วัสดุเครื่องบริโภค 4,256.00
4,256.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
จ้างติดตั้งกันสาดโครงสแตนเลส
34,320.00 34,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคชั่น หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคชั่น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
นางธันชนก สุทธิช่วย
2,440.00
2,440.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุเครื่องบริโภค
9,447.00
9,447.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
นางธันชนก สุทธิช่วย
659.00
659.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุก่อสร้าง
ร้านเอกภัณฑ์
1,829.00
1,829.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
554.00
554.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า
1,770.00
1,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรายุทธเครื่องตัดหญ้า ร้านศรายุทธเครื่องตัดหญ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
หจก.เพาเวอร์โปรดักส์
9,630.00
9,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพาเวอร์โปรดักส์
12,476.00 12,476.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
วัสดุก่อสร้าง
เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริรัตน์ พิสุดสงคราม น.ส.ศิริรัตน์ พิสุดสงคราม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
จ้างถอดเครื่องซักผ้าออกแยกปูนเชื่อมเหล็
กฐานเครื่องซักผ้22,000.00
าใหม่ฯ
22,000.00
3,268.32
3,268.32 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่

23/2564
24/2564
25/2564
26/2564
27/2564
28/2564
29/2564
30/2564
31/2564
32/2564
33/2564
34/2564
35/2564
36/2564
37/2564
38/2564
39/2564
40/2564
43/2564
44/2564

