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แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........พฤศจิกายน.........พ.ศ. 2563
งานจัดซื้อจัดจ้าง
วงเงินทีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ / จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
จัดจ้าง (บาท)
และราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
800/2563
วัสดุเครือ่ งบริโภค
11,219.00 11,219.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
801/2563
วัสดุเครือ่ งบริโภค
4,710.00
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
802/2563
วัสดุงานบ้านงานครัว
1,700.00
1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
803/2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
955.00
955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
804/2563
วัสดุเครือ่ งบริโภค
1,483.00
1,483.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
805/2563
วัสดุงานบ้านงานครัว
14,050.00 14,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
หจก.พี.เค.คลีนเนอร์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
806/2563
วัสดุสานักงาน
34,950.00 34,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
807/2563
วัสดุสานักงาน
19,700.00 19,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทูพี ธุรกิจ จก.
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
809/2563
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
บ.ทูพี ธุรกิจ จก.
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
810/2563
วัสดุสานักงาน
1,560.00
1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าแข็งเจ๊หนิง
ร้านน้าแข็งเจ๊หนิง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
811/2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
4,770.00
4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
812/2563
วัสดุสานักงาน
589.00
589.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตือนใจพาณิชย์
ร้านเตือนใจพาณิชย์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
813/2563
วัสดุงานบ้านงานครัว
3,103.00
3,103.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมคิวบ์ จก
บ.คอมคิวบ์ จก
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
814/2563
วัสดุเครือ่ งบริโภค
12,073.00 12,073.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
815/2563
วัสดุเครือ่ งบริโภค
2,115.00
2,115.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าเพชรเริงชัย
ร้านน้าเพชรเริงชัย
2,330.00
2,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
816/2563
วัสดุคอมพิวเตอร์และ วัสดุสานักงาน
ร้านศิตาภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
817/2563
1,250.00
1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
วัสดุสานักงาน
ร้านจิตรอักษรการพิมพ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
818/2563
วัสดุก่อสร้าง
1,895.00
1,895.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
819/2563
วัสดุเครือ่ งบริโภคและ วัสดุงานบ้านงานครัว 3,217.00
3,217.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
กต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
820/2563
จ้างตรวจเช็คเครือ่ งซักผ้าและเครือ่ งอบผ้า 9,095.00
9,095.00 เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก
บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย ถูจก
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
821/2563
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
507.00
507.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ร้านเอกภัณฑ์การไฟฟ้า
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
822/2563
ซ่อมเช็คและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์
2,540.72
2,540.72 เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้านครศรีฯ จก.
บ.โตโยต้านครศรีฯ จก.
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
823/2563
วัสดุก่อสร้าง
4,148.00
4,148.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภัณฑ์
ร้านเอกภัณฑ์
824/2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7,990.00
7,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
825/2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
7,990.00
7,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จก. บ.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ จก. ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
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วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุสานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ้างงานปรับปรุงห้องแยกโรค ผู้ป่วยใน
จ้างเก็บน้าวิเคราะห์น้า
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
จ้างติดตั้งปั๊มเติมคลอรีน บ่อบาบัด 4
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุเครือ่ งบริโภค
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุงานบ้านงานครัว

2,432.00
12,135.00
665.00
3,312.00
4,770.00
11,000.00
8,827.50
15,200.00
1,178.00
1,030.00
2,596.00
23,968.00
3,098.00
4,710.00
2,761.00
2,490.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่.....30........เดือน........พฤศจิกายน.........พ.ศ. 2563
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,432.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
หจก.เทอดศักดิ์ค้าไม้ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
12,135.00 เฉพาะเจาะจง นางวันดี ใจสุด
นางวันดี ใจสุด
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
665.00 เฉพาะเจาะจง นางกัลยา ศรชัย
นางกัลยา ศรชัย
3,312.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
4,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาล
ร้านไพศาล
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ใจรังษี
นายบัญชา ใจรังษี
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
8,827.50 เฉพาะเจาะจง บ.ฟุกเทียนฯ
บ.ฟุกเทียนฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
15,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ขนอมยางยนต์
หจก.ขนอมยางยนต์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,178.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้าเพชรเริงชัย
ร้านน้าเพชรเริงชัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
1,030.00 เฉพาะเจาะจง หจก.รวีภัณฑ์
หจก.รวีภัณฑ์
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,596.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
23,968.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์สบ.เพอร์ฟอร์แม๊ก เอ็นเตอร์ไพร์ถูสกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
3,098.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
4,710.00 เฉพาะเจาะจง นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร นางนาถนภา กิจศิรานุวัตร ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,761.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ
2,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
ร้านรุง่ เรืองเครือ่ งครัว
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