
แบบ  สขร.1

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

1 วัสดุส านักงาน 2,910.00    2,910.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 89/2566
2 วัสดุส านักงาน 2,115.00    2,115.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 90/2566
3 วัสดุส านักงาน 4,014.00    4,014.00     เฉพาะเจาะจง ร้านHolloshop88 ร้านHolloshop88 ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 91/2566
4 วัสดุงานบ้านฯและวัสดุส านักงาน 3,040.00    3,040.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 92/2566
5 วัสดุเคร่ืองบริโภค 15,718.00  15,718.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 93/2566
6 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 53,980.00  53,980.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 94/2566
7 วัสดุส านักงาน 784.00       784.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน Korat Softimage ร้าน Korat Softimage ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 95/2566
8 วัสดุงานบ้านและวัสดุส านักงาน 3,278.00    3,278.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ร้าน ว.เคร่ืองประดับ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 96/2566
9 วัสดุส านักงาน 8,400.00    8,400.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 97/2566

10 วัสดุงานบ้านฯ 9,000.00    9,000.00     เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อมน.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 98/2566
11 วัสดุงานบ้านฯ 1,900.00    1,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน รักษ์ไท 2018 ร้าน รักษ์ไท 2018 ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 99/2566
12 วัสดุส านักงาน และ วัสดุงานบ้านฯ 4,866.00    4,866.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.เค.เคร่ืองช่ัง ร้าน ที.เค.เคร่ืองช่ัง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 100/2566
13 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,500.00    5,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 101/2566
14 วัสดุก่อสร้าง 12,437.00  12,437.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 102/2566
15 วัสดุเช้ือเพลิงฯ 6,680.00    6,680.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 103/2566
16 วัสดุเคร่ืองบริโภค 12,566.00  12,566.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 104/2566
17 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,001.00 1,001.00 เฉพาะเจาะจง นายประพิน  เมืองรอด นายประพิน  เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 105/2566
18 วัสดุงานบ้านงานครัว 11,520.00  11,520.00   เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ส จก.บ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ส จก.ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 106/2566
19 ครุภัณฑ์ส านักงาน 5,600.00    5,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 107/2566
20 วัสดุไฟฟ้าฯ 3,599.00    3,599.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 108/2566
21 วัสดุก่อสร้าง 890.00       890.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 109/2566
22 วัสดุเคร่ืองบริโภค และวัสดุงานบ้าน 8,466.00    8,466.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 112/2566

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2565
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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23 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองอบผ้า 3,038.80    3,038.80     เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก.บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 113/2566
24 จ้างก าจัดปลวกแบบระบบเคมี 24,000.00  24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก.บ.แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 114/2566
25 จ้างปรับปรุงบ้านพักเจ้าหน้าท่ี 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจเร   เกาะแก้ว นายจเร   เกาะแก้ว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 115/2566
26 วัสดุส านักงานและวัสดุเช้ือเพลิงฯ 17,730.00  17,730.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เจษฎาการดับเพลิง ร้าน ก.เจษฎาการดับเพลิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 116/2566
27 จ้างงานทาสีอาคารและบริเวณ 38,500.00  38,500.00   เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  พุทธสุข นายสุรศักด์ิ  พุทธสุข ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 117/2566
28 จ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ตู้เย็น 3,000.00    3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านสมชายเซอร์วิส ร้านสมชายเซอร์วิส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 118/2566
29 วัสดุงานบ้านงานครัว 13,500.00  13,500.00   เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ หจก.พี.เค.คลีนเนอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 119/2566
30 วัสดุส านักงาน 12,316.00  12,316.00   เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 120/2566
31 วัสดุส านักงาน 8,900.00    8,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 121/2566
32 วัสดุส านักงาน 9,500.00    9,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 122/2566
33 วัสดุส านักงาน 7,600.00    7,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 123/2566
34 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29,480.00  29,480.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 124/2566
35 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ วัสดุคอมฯ 3,040.00    3,040.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 125/2566
36 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 29,480.00 29,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก.บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 126/2566
37 ครุภัณฑ์ส านักงาน 19,200.00  19,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ร้านสุวรรณเฟอร์นิเจอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 127/2566
38 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,832.00 13,832.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 128/2566
39 วัสดุส านักงาน 696.00       696.00        เฉพาะเจาะจง บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก บ.ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 129/2566
40 วัสดุส านักงาน 3,985.00    3,985.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 130/2566


