แบบ สขร.1

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

งานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเชื้อเพลิงฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างวิเคราะห์น้า
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครื่องบริโภคและวัสดุงานบ้านฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านฯ
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องบริโภค
จ้างท้าความสะอาดประจ้า
เช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพ

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
4,950.00
7,200.00
6,360.00
3,709.00
1,775.00
8,827.50
800.00
350.00
8,612.00
5,850.00
8,100.00
1,200.00
345.00
220.00
4,500.00
2,600.00
600.00
984.00
500.00
75,400.00
97,000.00
41,500.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........ธันวาคม.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าเพชรเริงชัย
ร้านน้้าเพชรเริงชัย
7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
6,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
3,709.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเครื่องครัว
ร้านรุ่งเรืองเครื่องครัว
1,775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองเครื่องครัว
ร้านรุ่งเรืองเครื่องครัว
8,827.50 เฉพาะเจาะจง บ.ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนฯบ.ฟุกเทียนแลปแอนด์คอนฯ
800.00 เฉพาะเจาะจง นางจินดา คุระสุข
นางจินดา คุระสุข
350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทราวรรณ เกิดทองมี น.ส.ภัทราวรรณ เกิดทองมี
8,612.00 เฉพาะเจาะจง หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์ หสม.ขนอมเจริญพาณิชย์
5,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร
1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอีเล็คโทรนิคส์เซ็นเตอร์ ร้านอีเล็คโทรนิคส์เซ็นเตอร์
345.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ร้านพัฒนาการเกษตร
4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางรัชนี เกิดด้า
นางรัชนี เกิดด้า
2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญส่ง เพชรกรด นางบุญส่ง เพชรกรด
600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เจษฎา ขนอม
น.ส.เจษฎา ขนอม
984.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้้าแข็งเจ๊หนิง
500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ขนอมแสงดาว 888 จก. บ.ขนอมแสงดาว 888 จก.
75,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์ วงศ์สุนทร นายสุทธิพงษ์ วงศ์สุนทร
97,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิดล เชิดชูศิลป์ นายอภิดล เชิดชูศิลป์
41,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.จี.ดี.โฟร์ จก.
บ.จี.ดี.โฟร์ จก.

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
922/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
923/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
924/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
925/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
926/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
927/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
928/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
929/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
930/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
931/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
932/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
934/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
935/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
936/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
937/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
938/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
939/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
940/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
941/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
942/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
943/2564
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
944/2564

แบบ สขร.1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ค่าบริการบ้ารุงรักษาลิฟท์
จ้างปฏิบัติรักษาความปลอดภัย
จ้างบุคคลปฏิบัติผู้ช่วยประกอบอาหาร
วัสดุส้านักงาน
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครื่องบริโภค
จ้างซ่อมโทรศัพท์มือถือ
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุเครื่องบริโภค
วัสดุส้านักงาน
วัสดุส้านักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์

2,140.00
9,600.00
12,825.00
4,500.00
80,550.00
3,300.00
3,180.00
4,752.00
2,000.00
4,950.00
1,400.00
3,000.00
5,250.00
2,500.00
2,230.00
2,870.00
1,400.00

สรุปผลการด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........ธันวาคม.........พ.ศ. 2564
กต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพโอเนียร์ลิฟท์ แอนด์ เครน
บ.ไพโอเนี
จก. ยร์ลิฟท์ แอนด์ เครนถูจก.
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ ใจเพลิน นายสุรศักดิ์ ใจเพลิน
12,825.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา นิยมเดชา นางสาวกัลยา นิยมเดชา ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์ ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
80,550.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิพงษ์ วงศ์สุนทร นายสุทธิพงษ์ วงศ์สุนทร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,752.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป ร้านเตือนใจพาณิชย์กรุ๊ป ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้้าดื่มเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเอขนอม
ร้านโอเอขนอม
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฮอสพิทอล เอสเสทส์ บ.ฮอสพิทอล เอสเสทส์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
5,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.มา-จัสมิน จก.
บ.มา-จัสมิน จก.
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.กัญญาโม จก.
บ.กัญญาโม จก.
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ร้านศิตาภัณฑ์

946/2564
951/2564
954/2564
956/2564
958/2564
959/2564
961/2564
964/2564
965/2564
967/2564
968/2564
969/2564
970/2564
971/2564
973/2564
974/2564
975/2564

