ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
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4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
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486/2564
487/2564
489/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
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486/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
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486/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
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442
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445
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448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
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440/2564
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444/2564
445/2564
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448/2564
449/2564
450/2564
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แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
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474
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481
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
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476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
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455/2564
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461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
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444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
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455/2564
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458/2564
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460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
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472/2564
473/2564
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479/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
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463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
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472/2564
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478/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00
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4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
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448
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450
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454
455
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458
459
460
461
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465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
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447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
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452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
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478/2564
479/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
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ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี

466/2564
467/2564
468/2564
469/2564
470/2564
472/2564
473/2564
474/2564
475/2564
476/2564
477/2564
478/2564
479/2564
480/2564
481/2564
482/2564
483/2564
486/2564
487/2564
489/2564
495/2564

ที่
412
413
414
415
416
417
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้า
วัสดุส้านักงาน
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
วัสดุก่อสร้าง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาหม้อแปลง
จ้างซ่อมเช็คและเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
2,250.00
658.00
1,320.00
12,000.00
5,000.00
2,600.00
1,500.00
1,000.00
1,300.00
7,410.00
1,272.00
11,770.00
3,600.00
4,280.00
6,000.00
1,830.00
7,785.00
6,634.00
5,296.50
2,450.00
325.00
3,180.00
2,218.00
2,400.00
1,575.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
412/2564
658.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
413/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
414/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
นางขนิษฐา ศุภบุษบ์
415/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
416/2564
2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
417/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
ร้านนุกระจกอลูมิเนียม
419/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์ เซ็นเตอร์
420/2564
1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางธันชนก สุทธิช่วย
421/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,410.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
422/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,272.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
423/2564
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
424/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
425/2564
เฉพาะเจาะจง
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
4,280.00
บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก
426/2564
6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถู
ก
ต้
อ
งตามหลั
ก
เกณฑ์
ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
427/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
428/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
7,785.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
429/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
6,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
บ.เอกรัฐวิศวกรรม จก.
430/2564
5,296.50 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก.
บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอน เครน จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
431/2564
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพัฒนาการเกษตร
432/2564
325.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
433/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
434/2564
2,218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
435/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์
436/2564
1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
437/2564

แบบ สขร.1

438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
457
458
459
460
461
462
463
464
465

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงานและ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุส้านักงานและวัสดุไฟฟ้าฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุส้านักงานและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างกั้นสะเล็นด้านหลังห้องพิเศษ
วัสดุโฆษณาและและเผยแพร่
จ้างใส่ยางเสื้อและเปลี่ยนกระดุม
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุส้านักงาน

1,716.00
935.00
1,640.00
1,350.00
3,180.00
3,389.76
13,387.00
10,350.00
4,980.00
4,710.00
1,242.00
3,057.00
1,400.00
4,779.00
2,266.00
2,537.00
1,450.00
4,260.00
2,250.00
1,540.00
3,846.00
9,900.00
1,750.00
3,150.00
800.00
498.00
3,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
1,716.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเตือนใจพาณิชย์
1,640.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,389.76 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,387.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
10,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
4,980.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,242.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
3,057.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,779.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้และวัสดุ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,537.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์ ร้านแสงชัยอิเล็คทรอนิกส์
4,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์ ร้านแสงชัยอีเล็คทรอนิคส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
3,846.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้าน ว.เครือ่ งประดับ
9,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ท.เจริญการช่าง
ร้าน ท.เจริญการช่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิ๊ฟโมบาย
ร้านกิ๊ฟโมบาย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ร้านดวงผ้าม่าน
498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊หมวย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเจ๊หมวย
3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์

438/2564
439/2564
440/2564
441/2564
442/2564
443/2564
444/2564
445/2564
446/2564
447/2564
448/2564
449/2564
450/2564
451/2564
452/2564
453/2564
454/2564
455/2564
457/2564
458/2564
459/2564
460/2564
461/2564
462/2564
463/2564
464/2564
465/2564

แบบ สขร.1

466
467
468
469
470
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
486
487
489
495

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จ้างงานถอดล้างเครือ่ งปรับอากาศ
วัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าฯ
จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบ
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุส้านักงาน
ครุภัณฑ์คอมฯวัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุเครือ่ งบริโภค
จ้างตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครือ่ งก้าเนิด
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครือ่ งแปลงสัญญาณภาพ
ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างท้าความสะอาดศูนย์พักพิง

4,980.00
2,450.00
1,924.00
3,650.00
15,462.00
400.00
1,738.00
3,360.00
900.00
2,507.00
3,360.00
42,012.50
4,050.00
8,864.00
15,160.00
2,280.00
8,560.00
97,000.00
41,500.00
2,140.00
5,000.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........กรกฎาคม.........พ.ศ. 2564
4,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านวีอาร์แอร์ เซอร์วิส
1,924.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
3,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ บ.คอมพิวเตอร์สแตนดาร์ดฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,462.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
1,738.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ร้านพงศ์พัฒน์ พาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.นันทพรค้าวัสดุก่อสร้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
42,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมคอนกรีต 2000 หจก.ขนอมคอนกรีต 2000
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร นส.นาถนภา กิจศิรานุวัตร
8,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านศิตาภัณฑ์
15,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์
นายอภิดล เชิดชูศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน บ.ไพโอเนี
จก.
ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกอร ใจดี
นางสาวกนกอร ใจดี
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