สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอรัตภูมิ
สรุปรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไตรมำสที่ 3 (ต.ค.64 – ม.ิ ย.65)
ประจำปีงบประมำณ 2565

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
ส้านักงานสาธารณสุข อ้าเภอรัตภูมิ
วั นที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ล้าดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้าง
วัสดุอุปโภคบริโภค

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้าง (บาท)
14,850.00

ราคากลาง (บาท)

วิ ธีซื้ อหรือจ้าง

14,850.00 เฉพาะเจาะจง

จ้านวน 1 รายการ
2

ค่าวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

12,660.00

12,660.00 เฉพาะเจาะจง

จ้านวน 1 รายการ
3
4

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้
ค่าจ้างเหมาบริการ

3,500.00
13,150.00

44,160.00

3,500.00 เฉพาะเจาะจง
13,150.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวั นที่ข องสัญ ญา

และราคาที่เสนอ
น้้าดืม่ ตรา รีเฟรช

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้าง
น้้าดืม่ ตรา รีเฟรช

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้าง
เลขที่ 1/2565

(14,850)

(14,850)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564

หจก.คูหาปิโตรเลียม

หจก.คูหาปิโตรเลียม

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 2/2565

(12,660)

(12,660)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์

นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์

สามารถต่อรองราคาได้

ที่ สข 0732/5

(3,500)

(3,500)

นางสาวณัฐริกา ปันถะ

นางสาวณัฐริกา ปันถะ

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 4/2565

(13,150)

(13,150)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

44,160.00
ลงชือ่ ......................ฟารีฮาน.........................ผูร้ ายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
ส้านักงานสาธารณสุข อ้าเภอรัตภูมิ
วั นที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ล้าดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้าง
ค่าวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้าง (บาท)
8,260.00

ราคากลาง (บาท)

8,260.00 เฉพาะเจาะจง

จ้านวน 1 รายการ
2

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้

3,500.00

วิ ธีซื้ อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวั นที่ข องสัญ ญา

และราคาที่เสนอ
หจก.คูหาปิโตรเลียม

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้าง
หจก.คูหาปิโตรเลียม

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้าง
เลขที่ 6/2565

(8,260)

(8,260)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์

สามารถต่อรองราคาได้

ที่ สข 0732/9

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์
(3,500)

11,760.00

(3,500)

11,760.00
ลงชือ่ ......................ฟารีฮาน.........................ผูร้ ายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
สานักงานสาธารณสุข อาเภอรัตภูมิ
วั นที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ลาดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้าง
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้าง (บาท)
1,431.66

ราคากลาง (บาท)

วิ ธีซื้ อหรือจ้าง

1,431.66 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 รายการ
2

ค่าวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

13,993.40

13,993.40 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 รายการ
3

ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้

3,500.00

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวั นที่ข องสัญ ญา

และราคาที่เสนอ
บจ. จ.วินิต

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้าง
บจ. จ.วินิต

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้าง
เลขที่ 7/2565

(1,431.66)

(1,431.66)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564

หจก.คูหาปิโตรเลียม

หจก.คูหาปิโตรเลียม

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 8/2565

(13,993.40)

(13,993.40)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์

สามารถต่อรองราคาได้

ที่ สข 0732/17

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์
(3,500)

18,925.06

(3,500)

18,925.06
ลงชือ่ ......................ฟารีฮาน.........................ผูร้ ายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
สานักงานสาธารณสุข อาเภอรัตภูมิ
วั นที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
ลาดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้าง (บาท)
3,500.00

ราคากลาง (บาท)

วิ ธีซื้ อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ
3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์
(3,500)

3,500.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้ อหรือจ้าง
นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้าง
สามารถต่อรองราคาได้
ที่ สข 0732/19

(3,500)

3,500.00
ลงชือ่ ......................ฟารีฮาน.........................ผูร้ ายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เลขที่และวั นที่ข องสัญ ญา

ลงวันที่ 31 มกราคม 2565

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพั นธ์
ส้านักงานสาธารณสุข อ้าเภอรัตภูมิ
วั นที่ 28 เดือน กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2564
ล้าดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้าง
ค่าวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้าง (บาท)
13,993.40

ราคากลาง (บาท)

วิ ธีซื้ อหรือจ้าง

13,993.40 เฉพาะเจาะจง

จ้านวน 1 รายการ
2

ค่าจ้างเหมาบริการ

29,842.00

43,835.40

29,842.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวั นที่ข องสัญ ญา

และราคาที่เสนอ
หจก.คูหาปิโตรเลียม

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้าง
หจก.คูหาปิโตรเลียม

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้าง
เลขที่ 8/2565

(13,993.40)

(13,993.40)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564

นางสาวณัฐริกา ปันถะ

นางสาวณัฐริกา ปันถะ

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 12/2565

(29,842)

(29,842)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

43,835.40
ลงชือ่ ......................ฟารีฮาน.........................ผูร้ ายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
สานักงานสาธารณสุข อาเภอรัตภูมิ
วั นที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
ลาดับที่
1
2
3

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้าง (บาท)
29,842.00
11,895.00
1,500.00

ราคากลาง (บาท)

วิ ธีซื้ อหรือจ้าง

29,842.00 เฉพาะเจาะจง
11,895.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวั นที่ข องสัญ ญา

และราคาที่เสนอ
นางสาวณัฐริกา ปันถะ

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้าง
นางสาวณัฐริกา ปันถะ

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้าง
เลขที่ 12/2565

(29,842)

(29,842)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565

หจก.ก้วงฮวดมาร์เก็ตติง้

หจก.ก้วงฮวดมาร์เก็ตติง้

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 13/2565

(11,895)

(11,895)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 14/2565

(1,500)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565

พีพี เมดิคอล โปรดักส์

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 17/2565

(197,600)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565

บจ. จ.วินิต

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 18/2565

(3,357.66)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565

1,500.00 เฉพาะเจาะจง หาดใหญ่ เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วสิ หาดใหญ่ เซฟตี้ แอนด์ เซอร์วสิ
(1,500)

4

ค่าวัสดุทางการแพทย์

197,600.00

197,600.00 เฉพาะเจาะจง พีพี เมดิคอล โปรดักส์
(197,600)

5

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ

3,357.66

3,357.66 เฉพาะเจาะจง บจ. จ.วินิต
(3,357.66)

244,194.66

244,194.66
ลงชือ่ ......................ฟารีฮาน.........................ผูร้ ายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการด้าเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
ส้านักงานสาธารณสุข อ้าเภอรัตภูมิ
วั นที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้าง
ค่าเบีย้ ประกันภัย
ค่าเบีย้ ประกันภัย
ค่าเบีย้ ประกันภัย
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้
ค่าวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้าง (บาท)
6,500.00
8,356.70
5,875.03
46,490.00
3,500.00
13,654.50

ราคากลาง (บาท)

6,500.00 เฉพาะเจาะจง
8,356.70 เฉพาะเจาะจง
5,875.03 เฉพาะเจาะจง
46,490.00 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

และราคาที่เสนอ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้าง
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

(6,500.00)

(6,500.00)

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

(8,356.70)

(8,356.70)

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

(5,875.03)

(5,875.03)

นายธีรเดช เสียงดัง

นายธีรเดช เสียงดัง

(46,490.00)

(46,490.00)

3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์
13,654.50 เฉพาะเจาะจง

จ้านวน 1 รายการ

84,376.23

วิ ธีซื้ อหรือจ้าง

นายรองสวัสดิ์ ทองอนันต์

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวั นที่ข องสัญ ญา

โดยสรุป
หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้าง
สามารถต่อรองราคาได้
เลขที่ 25/2565
ลงวันที่ 8 เมษายน 2565
สามารถต่อรองราคาได้

เลขที่ 26/2565
ลงวันที่ 8 เมษายน 2565

สามารถต่อรองราคาได้

เลขที่ 27/2565
ลงวันที่ 8 เมษายน 2565

สามารถต่อรองราคาได้

เลขที่ 30/2565
ลงวันที่ 26 เมษายน 2565

สามารถต่อรองราคาได้

ที่ สข 0732/65

(3,500)

(3,500)

ลงวันที่ 29 เมษายน 2565

หจก.คูหาปิโตรเลียม

หจก.คูหาปิโตรเลียม

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 31/2565

(13,654.50)

(13,654.50)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 29 เมษายน 2564

84,376.23
ลงชือ่ ......................ฟารีฮาน.........................ผูร้ ายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
สานักงานสาธารณสุข อาเภอรัตภูมิ
วั นที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ลาดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้ อ

หรือจัดจ้าง (บาท)
ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์
2,160.00

ราคากลาง (บาท)

วิ ธีซื้ อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ
2,160.00 เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ ปะดุกา
(2,160)

2

ค่าจ้างเหมาบริการ

9,900.00

9,900.00 เฉพาะเจาะจง ดี.เอส.ดีไซน์ แอดเวอร์ไทซิง่
(9,900)

3

ค่าจ้างเหมาบริการ

34,720.00

34,720.00 เฉพาะเจาะจง นายนิยม ปานแก้ว
(34,720)

4

ค่าจ้างเหมาบริการ

5,100.00

5,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐริกา ปันถะ
(5,100)

51,880.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวั นที่ข องสัญ ญา

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้าง
นายอาณัติ ปะดุกา

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้าง
เลขที่ 35/2565

(2,160)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ดี.เอส.ดีไซน์ แอดเวอร์ไทซิง่

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 36/2565

(9,900)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

นายนิยม ปานแก้ว

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 37/2565

(34,720)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

น.ส.ณัฐริกา ปันถะ

คัดเลือกโดยใช้

เลขที่ 38/2565

(5,100)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

51,880.00
ลงชือ่ ......................ฟารีฮาน.........................ผูร้ ายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
สานักงานสาธารณสุข อาเภอรัตภูมิ
วั นที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ลาดับที่
1

รายการที่จัดซื้ อหรือจัดจ้าง
ค่าจ้างเหมาประดับผ้า

วงเงินที่จัดซื้ อ
หรือจัดจ้าง (บาท)
4,000.00

ราคากลาง (บาท)

วิ ธีซื้ อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

และราคาที่เสนอ
4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเตือนจิตร กาญจนะ
(4,000)

4,000.00

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวั นที่ข องสัญ ญา

ที่ตกลงซื้ อหรือจ้าง
นางเตือนจิตร กาญจนะ

โดยสรุป
คัดเลือกโดยใช้

หรือข้ อตกลงในการซื้ อหรือจ้าง
เลขที่ 39/2565

(4,000)

หลักเกณฑ์ราคา

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565

4,000.00
ลงชือ่ ......................ฟารีฮาน.........................ผูร้ ายงาน
(นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง)
นักวิชาการเงินและบัญชี

