
แบบ  สขร.1

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินทีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
จัดจ้าง (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,914.00  12,914.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 51/2566
2 วัสดุเคร่ืองบริโภค 3,150.00    3,150.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้้าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 52/2566
3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,680.00    6,680.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 53/2566
4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,414.00    1,414.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 54/2566
5 จ้างบ้ารุงรักษาระบบระบายอากาศ 30,655.50  30,655.50   เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก.บ.เอ็นเตอร์ไพร์ส เซอร์วิส จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 55/2566
6 จ้างติดต้ังบานเล่ือนหน้าต่าง 26,000.00  26,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 56/2566
7 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 5,979.32    5,979.32     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 57/2566
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมฯ 4,070.00    4,070.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 58/2566
9 จ้างติดต้ังสแตนเลสครอบประตู 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคช่ัน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 59/2566

10 จ้างเปล่ียนฐานมือเปิดประตู 2,707.10    2,707.10     เฉพาะเจาะจง บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก.บ.โชคอนันต์ ออโต้เซลส์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 60/2566
11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 32,360.00  32,360.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เล่าคิมเฮงการยาง หจก.เล่าคิมเฮงการยาง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 61/2566
12 วัสดุส้านักงาน 350.00       350.00        เฉพาะเจาะจง  โรงพิมพ์วัฒนาบล๊อกและตรายาง โรงพิมพ์วัฒนาบล๊อกและตรายางถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 62/2566
13 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,680.00    6,680.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 63/2566
14 วัสดุเคร่ืองบริโภค 900.00       900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้้าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 64/2566
15 วัสดุก่อสร้าง 38,700.00 38,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้ฯ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 65/2566
16 วัสดุเคร่ืองบริโภค 9,260.00 9,260.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 66/2566
17 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และ 3,490.00 3,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 67/2566
18 วัสดุงานบ้านงานครัว 4,980.00    4,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพูลสวัสด์ิ ร้านพูลสวัสด์ิ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 68/2566
19 วัสดุการเกษตร 2,980.00    2,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน 1000 ไม้ ร้าน 1000 ไม้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 69/2566
20 วัสดุเคร่ืองบริโภค 15,137.00  15,137.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 70/2566
21 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,250.00    2,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์ จก.บ.เอไอ-ไพศาล นครสวรรค์ จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 71/2566
22 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 10,020.00  10,020.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 72/2566

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2565
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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23 วัสดุไฟฟ้าฯ 5,848.00    5,848.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์กาไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์กาไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 73/2566
24 วัสดุส้านักงาน 1,056.00    1,056.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 74/2566
25 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณแอร์ ร้านรุ่งอรุณแอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 75/2566
26 วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000.00  15,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 76/2566
27 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านฯ 2,391.00    2,391.00     เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 77/2566
28 วัสดุส้านักงาน 4,345.00    4,345.00     เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 78/2566
29 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 71,767.47  71,767.47   เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 79/2566
30 จ้างท้าความสะอาดประจ้า 97,000.00  97,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ นายอภิดล   เชิดชูศิลป์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 81/2566
31 เช่าเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ 41,500.00  41,500.00   เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก. บ.จี.ดี.โฟร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 82/2566
32 ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์ 2,140.00    2,140.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 84/2566
33 จ้างถ่ายเอกสารประจ้าเดือน 4,356.00    4,356.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ร้านทีแอนด์ทีเซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 85/2566
34 จ้างเหมาผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูง 3,750.00    3,750.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์  จ้าปายงค์ นางสาวอาภรณ์  จ้าปายงค์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 86/2566
35 วัสดุส้านักงาน 2,910.00    2,910.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 90/2566
36 วัสดุส้านักงาน 4,014.00 4,014.00 เฉพาะเจาะจง ร้านHolloshop88 ร้านHolloshop88 ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 91/2566
37 วัสดุงานบ้านฯและวัสดุส้านักงาน 3,040.00    3,040.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 92/2566
38 วัสดุเคร่ืองบริโภค 15,718.00 15,718.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 93/2566
39 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 53,980.00  53,980.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 94/2566
40 วัสดุส้านักงาน 784.00       784.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน Korat Softimage ร้าน Korat Softimage ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 95/2566
41 วัสดุงานบ้านและวัสดุส้านักงาน 3,278.00 3,278.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 96/2566
42 วัสดุส้านักงาน 8,400.00    8,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 97/2566


