
แบบ  สขร.1

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

1 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,129.00  17,129.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 1/2565
2 วัสดุส านักงาน 900.00       900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ร้านน้ าแข็งเจ๊หนิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 2/2565
3 เช่าเต๊นท์ เก้าอ้ี 28,500.00  28,500.00   เฉพาะเจาะจง นายสวัสด์ิ  ชุมจันทร์ นายสวัสด์ิ  ชุมจันทร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 3/2565
4 วัสดุก่อสร้าง 1,225.00    1,225.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 4/2565
5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 5/2565
6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,360.00    6,360.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล ร้านไพศาล ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 6/2565
7 วัสดุเคร่ืองบริโภค 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภา    สงสุวรรณ นางโสภา    สงสุวรรณ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 7/2565
8 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,291.00  17,291.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 8/2565
9 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 700.00       700.00        เฉพาะเจาะจง ปตท.ป่าใหญ่ปิโตรเล่ียม ปตท.ป่าใหญ่ปิโตรเล่ียม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 9/2565

10 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,905.00 1,905.00 เฉพาะเจาะจง นายประพิน   เมืองรอด นายประพิน   เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 10/2565
11 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,650.00    1,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 11/2565
12 วัสดุงานบ้านฯ 4,470.00    4,470.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 12/2565
13 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นางวัชนา   ด าคล้าย นางวัชนา   ด าคล้าย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 13/2565
14 วัสดุเคร่ืองบริโภค 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ่อนใจ  ชูหนัด นางสาวอ่อนใจ  ชูหนัด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 14/2565
15 วัสดุส านักงาน 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 15/2565
16 วัสดุส านักงาน 3,160.00 3,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 16/2565
17 วัสดุส านักงาน 27,550.00  27,550.00   เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 17/2565
18 วัสดุส านักงาน 1,800.00    1,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 18/2565
19 ว้สดุก่อสร้าง 49,205.00  49,205.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักด์ิค้าไม้และวัสดุก่อสร้างหจก.เทอดศักด์ิค้าไม้และวัสดุก่อสร้างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 19/2565
20 วัสดุงานบ้านฯ 4,470.00    4,470.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 21/2565
21 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,200.00    1,200.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 22/2565
22 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 552.00       552.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 23/2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2564

วันท่ี.....30........เดือน........มกราคม.........พ.ศ.  2565
(ช่ือหน่วยงาน)  โรงพยาบาลขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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23 วัสดุเคร่ืองบริโภค 17,534.00  17,534.00   เฉพาะเจาะจง นางวันดี   ใจสุด นางวันดี   ใจสุด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 24/2565
24 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 800.00       800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คทรอนิคส์เซ็นเตอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 25/2565
25 วัสดุส านักงาน 1,750.00    1,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 26/2565
26 วัสดุส านักงาน 350.00       350.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์ ร้านศิตาภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 27/2565
27 วัสดุส านักงาน 20,060.00  20,060.00   เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 28/2565
28 วัสดุเคร่ืองบริโภค 2,166.00    2,166.00     เฉพาะเจาะจง นายประพิน   เมืองรอด นายประพิน   เมืองรอด ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 29/2565
29 วัสดุงานบ้านฯ 4,200.00    4,200.00     เฉพาะเจาะจง นางธันชนก  สุทธิช่วย นางธันชนก  สุทธิช่วย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 30/2565
30 วัสดุก่อสร้าง 1,255.00    1,255.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ ร้านเอกภัณฑ์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 31/2565
31 วัสดุการเกษตร 3,050.00    3,050.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไร่หญ้าธงชัย ร้านไร่หญ้าธงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 32/2565
32 วัสดุเคร่ืองบริโภค 1,650.00    1,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ร้านน้ าด่ืมเพชรเริงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 33/2565
33 วัสดุส านักงาน 56,800.00  56,800.00   เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เจษฎาการดับเพลิง ร้าน ก.เจษฎาการดับเพลิง ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 34/2565
34 วัสดุเคร่ืองบริโภค 7,600.00    7,600.00     เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา  กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 35/2565
35 วัสดุก่อสร้าง 3,095.00    3,095.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร ร้านพัฒนาการเกษตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 36/2565
36 วัสดุการเกษตร 4,500.00    4,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไร่หญ้าธงชัย ร้านไร่หญ้าธงชัย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 37/2565
37 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ วัสดุคอมฯ 5,770.00    5,770.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 38/2565
38 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22,480.00  22,480.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 39/2565
39 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,404.00    3,404.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ร้านรุ่งเรืองเคร่ืองครัว ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ 40/2565


