ที่
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินทีจัดซื้อ
จัดจ้าง (บาท)
วัสดุเครือ่ งบริโภค
12,602.00
วัสดุก่อสร้าง
1,000.00
530.00
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1,000.00
วัสดุก่อสร้าง
530.00
วัสดุเครือ่ งบริโภค
4,950.00
วัสดุงานบ้านงานครัว
34,100.00
วัสดุก่อสร้าง
4,000.00
จ้างติดตั้งโครงผนังเบาห้องอุบัติเหตุ
28,000.00
จ้างขนส่งห้องตรวจเชื้อแรงดันบวก
28,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร
12,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4,770.00
วัสดุสานักงาน
1,840.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์49,670.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,640.00
วัสดุสานักงาน
13,500.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
9,410.00
วัสดุสานักงาน
1,620.00
วัสดุงานบ้านงานครัว
2,867.00
วัสดุก่อสร้าง
1,390.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
1,507.00
วัสดุเครือ่ งบริโภค
10,206.00
วัสดุเครือ่ งบริโภค
2,115.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
450.00
จ้างสูบสิ่งปฏิกูล
3,000.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....28........เดือน........กุมภาพันธ์.........พ.ศ. 2564
ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
80/2564
12,602.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
81/2564
1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคชั่น หจก.ณัฐชนัน คอนสตรัคชั่น ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
530.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
82/2564
นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
83/2564
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
84/2564
530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
85/2564
4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัญชลี อีเอ็มเอส
ร้านอัญชลี อีเอ็มเอส
86/2564
34,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม น.ส.ศิริวรรณ พูลเพียบพร้อม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
87/2564
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้
4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
88/2564
28,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทูพี ธุรกิจ จก.
บ.ทูพี ธุรกิจ จก.
89/2564
28,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อีคิว เทค เอ็นเนอร์ยี่ บจก.อีคิว เทค เอ็นเนอร์ยี่ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
90/2564
12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาการเกษตร
ร้านพัฒนาการเกษตร
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
91/2564
4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
92/2564
ร้านเอกภัณฑ์ไฟฟ้า
1,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์ไฟฟ้า
93/2564
49,670.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
94/2564
3,640.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
95/2564
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
96/2564
9,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขนอมศิลป์
ร้านขนอมศิลป์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
97/2564
ร้านน้าแข็งเจ๊หนิง
1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าแข็งเจ๊หนิง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
98/2564
2,867.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
99/2564
ร้านดวงผ้าม่าน
1,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงผ้าม่าน
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
100/2564
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
1,507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
101/2564
10,206.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
102/2564
2,115.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าดื่มเพชรเริงชัย
ร้านน้าดื่มเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
103/2564
450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
104/2564
3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาภัย จิตรบาล
นายอาภัย จิตรบาล

แบบ สขร.1

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

ตรวจเช็คเครือ่ งอบผ้าและเครือ่ งซักผ้า
ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครือ่ งอบผ้า
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค และ วัสดุงานบ้าน
วัสดุเครือ่ งบริโภค และ วัสดุงานบ้าน
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดงานบ้านงานครัว
วัสดุสานักงาน
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
ครุภัณฑ์ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

11,770.00
4,879.20
4,170.00
4,710.00
4,770.00
10,458.00
9,600.00
4,293.00
1,630.00
1,430.00
960.00
12,200.00
8,600.00
2,400.00
2,070.00
10,876.00
11,468.00
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กต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
11,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย ถูจก
กต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย ถูจก
4,879.20 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์
4,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
10,458.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
9,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ พูลเพียบพร้อมนางสาวศิริวรรณ พูลเพียบพร้อถูมกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,293.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,630.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
นางกัลยา ศรชัย
1,430.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
960.00 เฉพาะเจาะจง นางธันชนก สุทธิช่วย
นางธันชนก สุทธิช่วย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
12,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
8,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร่มเย็น
ร้านร่มเย็น
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเริงชัย
ร้านเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
10,876.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
11,469.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า

105/2564
106/2564
107/2564
108/2564
109/2564
110/2564
111/2564
112/2564
113/2564
114/2564
115/2564
116/2564
117/2564
118/2564
119/2564
120/2564
121/2564

