
                     แบบ  สขร.1

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ค่าวัสดุบริโภค 4,517.00             4,517.00          เฉพาะเจาะจง (นราพาณิชย์) (นราพาณิชย์) ตามเกณฑ์ราคา 10-ต.ค.-61
4517.00

2 ค่าวัสดุไฟฟา้(ร้านภูมิใจ) 1,680.00             1,680.00          เฉพาะเจาะจง (ร้านภูมิใจ) (ร้านภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 22-ต.ค.-61
1,680.00

3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 100.00                100.00            เฉพาะเจาะจง (ร้านภูมิใจ) (ร้านภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 10-ต.ค.-61
100.00

4 ค่าวัสดุอื่นๆ 1,926.00             1,926.00          เฉพาะเจาะจง (ร้านภูมิใจ) (ร้านภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 4-ต.ค.-61
1,926.00

5 ค่าจา้งเหมา 1,000.00             1,000.00          เฉพาะเจาะจง (ร้านท าป้ายสมภพ) (ร้านท าป้ายสมภพ) ตามเกณฑ์ราคา 12-ต.ค.-61
1,000.00

6 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 6,197.00             6,197.00          เฉพาะเจาะจง (ร้านรวมมิตร) (ร้านรวมมิตร) ตามเกณฑ์ราคา 8-ต.ค.-61
6,197.00 61107145841

7 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 4,100.00             4,100.00          เฉพาะเจาะจง (เทพสยาม) (เทพสยาม) ตามเกณฑ์ราคา 16-ต.ค.-61
4,100.00

8 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟา้ 13,740.00            13,740.00        เฉพาะเจาะจง (ร้านเจทีคอมฯ) (ร้านเจทีคอมฯ) ตามเกณฑ์ราคา 8-ต.ค.-61

                 สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    พฤศจกิายน  2561
                  (ช่ือหน่วยงาน)...โรงพยาบาลนาน้อย



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

13,740.00 61107059690

9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟา้ 12,950.00            12,950.00        เฉพาะเจาะจง (นายพรีานุพงษ์) (นายพรีานุพงษ์) ตามเกณฑ์ราคา 8-ต.ค.-61
12,950.00 61107145625

10 ค่าวัสดุอื่นๆ 1,755.00             1,755.00          เฉพาะเจาะจง (ร้านนาน้อยพนัธ์ุไม)้ (ร้านนาน้อยพนัธ์ุไม)้ ตามเกณฑ์ราคา 10-ต.ค.-61
1,755.00

11 ค่าวัสดุส านักงาน 300.00                300.00            เฉพาะเจาะจง (ต.การช่าง) (ต.การช่าง) ตามเกณฑ์ราคา 2 พย 2561
300.00

12 ค่าวัสดุไฟฟา้ 750.00                750.00            เฉพาะเจาะจง (กติติชัยอเิล็กทรอนิกส์) (กติติชัยอเิล็กทรอนิกส์) ตามเกณฑ์ราคา 10 ตค 2561
750.00

13 ค่าวัสดุส านักงาน 360.00                360.00            เฉพาะเจาะจง (ร้านภูมิใจมินิมาร์ท) (ร้านภูมิใจมินิมาร์ท) ตามเกณฑ์ราคา 10 ตค 2561
360.00

14 จา่ยค่าฝากส่งไปรษณีย์ ต.ค.61 3,570.00             3,570.00          เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย์ สาขานาน้อย ไปรษณีย์ สาขานาน้อย ตามเกณฑ์ราคา 19 ตค 2561
3,570.00

15 จา่ยค่าวัสดุบริโภค 3,000.00             3,000.00          เฉพาะเจาะจง (นายณัฐพงศ์) (นายณัฐพงศ์) ตามเกณฑ์ราคา 23 ตค 2561
3,000.00

16 ค่าวัสดุไฟฟา้ 2,438.00             2,438.00          เฉพาะเจาะจง (ร้านภูมิใจ) (ร้านภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 22 ตค 2561
2,438.00



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

17 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 3,200.00             3,200.00          เฉพาะเจาะจง (ร้านภูมิใจ) (ร้านภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 26 ตค 2561
3,200.00

18 ค่าวัสดุอื่นๆ 285.00                285.00            เฉพาะเจาะจง (ร้านภูมิใจ) (ร้านภูมิใจ) ตามเกณฑ์ราคา 25 ตค 2561
285.00

19 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 8,880.00             8,880.00          เฉพาะเจาะจง (เจทีคอมฯ) (เจทีคอมฯ) ตามเกณฑ์ราคา 8-ต.ค.-61
8,880.00 6110724288

20 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 4,200.00             4,200.00          เฉพาะเจาะจง (เจทีคอมฯ) (เจทีคอมฯ) ตามเกณฑ์ราคา 14 พย 2561
4,200.00

21 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมฯ 2,620.00             2,620.00          เฉพาะเจาะจง (เจทีคอมฯ) (เจทีคอมฯ) ตามเกณฑ์ราคา 14 พย 2561
2,620.00

22 ค่าวัสดุบริโภค 3,118.00             3,118.00          เฉพาะเจาะจง (นราพาณิชย์) (นราพาณิชย์) ตามเกณฑ์ราคา 1 พย 2561
3,118.00

23 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,680.00             1,680.00          เฉพาะเจาะจง (รวมมิตร) (รวมมิตร) ตามเกณฑ์ราคา 29 ตค 2561
1,680.00

24 ค่าวัสดุบริโภค 2,760.00             2,760.00          เฉพาะเจาะจง (น้ าด่ืมนุ๊ก (น้ าด่ืมนุ๊ก ตามเกณฑ์ราคา 27พย 2561
2,760.00



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

25 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,763.00             2,763.00          เฉพาะเจาะจง (นายมรุต น้องรัก) (นายมรุต น้องรัก) ตามเกณฑ์ราคา 21 ตุลสคม 2561
2,763.00

26 จา่ยค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 430.00                430.00            เฉพาะเจาะจง (นายมูล  สุธรรมจา) (นายมูล  สุธรรมจา) ตามเกณฑ์ราคา 22 ตค 2561
430.00

27 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 26,721.76            26,721.76        เฉพาะเจาะจง (สหกรณ์การเกษตร) (สหกรณ์การเกษตร) ตามเกณฑ์ราคา 22-ต.ค.-61
26,721.76

28 ค่าวัสดุงานบ้าน 300.00                300.00            เฉพาะเจาะจง (ร้านภูมิใจมินิมาร์ท) (ร้านภูมิใจมินิมาร์ท) ตามเกณฑ์ราคา 12 ตค 2561
300.00

29 ค่าวัสดุส านักงาน 600.00                600.00            เฉพาะเจาะจง (ร้านชลธิชา) (ร้านชลธิชา) ตามเกณฑ์ราคา 19-ต.ค.-61
600.00

30 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 600.00                600.00            เฉพาะเจาะจง (กอ๊ปปี้โฮม) (กอ๊ปปี้โฮม) ตามเกณฑ์ราคา 25 ตค 2561
600.00

31 ค่าวัสดุส านักงาน 19,893.00            19,893.00        เฉพาะเจาะจง (รวมมิตร) (รวมมิตร) ตามเกณฑ์ราคา 4-ต.ค.-62
19,893.00 61107067906

32 ค่าวัสดุยายพาหนะ 3,200.00             3,200.00          เฉพาะเจาะจง (นายพรีานุพงษ์) (นายพรีานุพงษ์) ตามเกณฑ์ราคา 22-ต.ค.-61
3,200.00

33 ค่าจา้งเหมาบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 9,750.00             9,750.00          เฉพาะเจาะจง (ชัยค าดีเซอร์วิส) (ชัยค าดีเซอร์วิส) ตามเกณฑ์ราคา 16-ต.ค.-61



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) และราคาที่เสนอ และราคา โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

9,750.00 61107289144

34 ค่าวัสดุบริโภค 2,240.00             2,240.00          เฉพาะเจาะจง (นราพาณิชย์) (นราพาณิชย์) ตามเกณฑ์ราคา 22-พ.ย.-61
2,240.00

35 ค่าวัสดุบริโภค 6,975.00             6,975.00          เฉพาะเจาะจง (วิสหกจิชุมชนโรงสีข้าว) (วิสหกจิชุมชนโรงสีข้าว) ตามเกณฑ์ราคา 8-ต.ค.-61
6,975.00 61117013318

36 ค่าวัสดุบริโภค ต.ค.61 23,255.00            23,255.00        เฉพาะเจาะจง (นายจวน  มาอา้ย) (นายจวน  มาอา้ย) ตามเกณฑ์ราคา 25-ต.ค.-61
23,225.00

37 ค่าวัสดุบริโภค ต.ค.61 24,743.00            24,743.00        เฉพาะเจาะจง (นางธนัชพร สีต๊ะสาร) (นางธนัชพร สีต๊ะสาร) ตามเกณฑ์ราคา 29-ต.ค.-61
24,743.00

รวม 206,596.76


