
rp แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
1 วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พ.ีเอ คอมพวิเตอร์ บจก.เอส.พ.ีเอ คอมพวิเตอร์ 2/10/2562
2 วสัดุส านักงาน 2,027.91 2,027.91 เฉพาะเจาะจง บ.ดูโปร (ประเทศไทย) จก. บ.ดูโปร (ประเทศไทย) จก. 2/10/2562
3 วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,565.00 3,565.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมรศูรย์รวมอะไหล่ฯ บจก.อมรศูรย์รวมอะไหล่ฯ 2/10/2562
4 วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,635.00 3,635.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมรศูรย์รวมอะไหล่ฯ บจก.อมรศูรย์รวมอะไหล่ฯ 2/10/2562
5 ครุภณัฑ์การแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พเีอสเวชภณัฑ์ฯ บจก.พเีอสเวชภณัฑ์ฯ 2/10/2562
6 วสัดุไฟฟา้ 1,033.00 1,033.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมรศูรย์รวมอะไหล่ฯ บจก.อมรศูรย์รวมอะไหล่ฯ 2/10/2562

7
ค่าซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง เลขทะเบยีน กธ - 3520

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอะทองไดนาโม ร้านอะทองไดนาโม 2/10/2562

8 ครุภณัฑ์ส านักงาน 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ปากพนังอิเลคทริค ปากพนังอิเลคทริค 2/10/2562
9 วสัดุอื่น ๆ 416.13 416.13 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรฯ บจก.โฮมโปรฯ 2/10/2562
10 วสัดุประปา 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อรุณสกุล หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อรุณสกุล 2/10/2562
11 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารักษภ์ณัฑ์  ร้านอารักษภ์ณัฑ์  4/10/2562
12 วสัดุส านักงาน 1,222.00 1,222.00 เฉพาะเจาะจง วรรณโชติ  แปน้เกิด วรรณโชติ  แปน้เกิด 4/10/2562
13 วสัดุประปา 4,590.00 4,590.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรฯ บจก.โฮมโปรฯ 4/10/2562
14 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี-ควกิ จ ากัด บริษทั บี-ควกิ จ ากัด 4/10/2562
15 ครุภณัฑ์การแพทย์ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท าเบาะ ส.บรูณ์ศิลป ์ ร้านท าเบาะ ส.บรูณ์ศิลป ์ 4/10/2562
16 ครุภณัฑ์ส านักงาน 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ปากพนังอิเลคทริค ปากพนังอิเลคทริค 4/10/2562
17 ครุภณัฑ์ส านักงาน 64,870.00 64,870.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สยามจัสมิน ลิฟวิง่ฯ หจก.สยามจัสมิน ลิฟวิง่ฯ 6/10/2562
18 ครุภณัฑ์ส านักงาน 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สยามจัสมิน ลิฟวิง่ฯ หจก.สยามจัสมิน ลิฟวิง่ฯ 6/10/2562

สรุปผลกำรจัดหำพัสดใุนรอบเดอืน ตลุำคม 2562
โรงพยำบำลปำกพนัง อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันที ่ 31 ตลุำคม  2562



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
19 ครุภณัฑ์ส านักงาน 8,970.00 8,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สยามจัสมิน ลิฟวิง่ฯ หจก.สยามจัสมิน ลิฟวิง่ฯ 6/10/2562
20 วสัดุประปา 4,590.00 4,590.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรฯ บจก.โฮมโปรฯ 9/10/2562
21 ครุภณัฑ์การเกษตร 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพรสซิเดนทซั์พพลาย ร้านเพรสซิเดนทซั์พพลาย 10/10/2562
22 วสัดุการเกษตร 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง ปา้แดง พนัธุไ์ม้ ปา้แดง พนัธุไ์ม้ 13/10/2562
23 วสัดุก่อสร้าง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บนิเด่ียวปากพนัง บนิเด่ียวปากพนัง 13/10/2562
24 ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 371,960.70 371,960.70 เฉพาะเจาะจง หจก. พฒัน์ภทัร์ วศิวกรรม หจก. พฒัน์ภทัร์ วศิวกรรม 17/10/2562
25 วสัดุการเกษตร 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอารักษภ์ณัฑ์  ร้านอารักษภ์ณัฑ์  19/10/2562
26 วสัดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพว์ฒันาบล๊อก ฯ โรงพมิพว์ฒันาบล๊อก ฯ 19/10/2562
27 วสัดุส านักงาน 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง บจก. สยามแม็คโคร ฯ บจก. สยามแม็คโคร ฯ 19/10/2562
28 วสัดุส านักงาน 12,034.29 12,034.29 เฉพาะเจาะจง ภาพพมิพ ์โฆษณา ภาพพมิพ ์โฆษณา 19/10/2562
29 ครุภณัฑ์ส านักงาน 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ธรีะ อลูมิเนียม และผ้าม่าน ธรีะ อลูมิเนียม และผ้าม่าน 19/10/2562
30 ครุภณัฑ์ส านักงาน 7,319.00 7,319.00 เฉพาะเจาะจง ธรีะ อลูมิเนียม และผ้าม่าน ธรีะ อลูมิเนียม และผ้าม่าน 19/10/2562
31 น้ ามนัเชื้อเพลิง 45,275.00           45,275.00    เฉพาะเจาะจง โรงน้ าแข็งศรีสมบรูณ์ โรงน้ าแข็งศรีสมบรูณ์ 21 ตค. 61
32 เหมาบริการท าความสะอาด

โรงพยาบาลปากพนัง ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางละออง  ฉวยสาย นางละออง  ฉวยสาย 26/10/2562

33 เหมาบริการท าความสะอาด
โรงพยาบาลปากพนัง ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมเรศ  มีวงศ์ นางอมเรศ  มีวงศ์ 26/10/2562

34 เหมาบริการท าความสะอาด
โรงพยาบาลปากพนัง ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา  กาญจนโรจนน์างสาววาสนา  กาญจนโรจน์ 26/10/2562

35 เหมาบริการท าความสะอาด
โรงพยาบาลปากพนัง ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพญ็  เปยีสี นางจันทร์เพญ็  เปยีสี 26/10/2562



ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง
36 เหมาบริการท าความสะอาด

โรงพยาบาลปากพนัง ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา  ปรียานนท์ นางสาวปนัดดา  ปรียานนท์ 26/10/2562

37 เหมาบริการท าความสะอาด
โรงพยาบาลปากพนัง ประจ าเดือน 
ตุลาคม  2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางเรณู  ศิริสมบติั นางเรณู  ศิริสมบติั 26/10/2562

38 เหมาบริการท าความสะอาด
โรงพยาบาลปากพนัง ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงเยา  ชูแสง นางสาวนงเยา  ชูแสง 26/10/2562

39 เหมาบริการท าความสะอาด
โรงพยาบาลปากพนัง ประจ าเดือน 
ตุลาคม  2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์จิรา พรหมจรรย์ น.ส.จันทร์จิรา พรหมจรรย์ 26/10/2562

40 เหมาบริการท าความสะอาด
โรงพยาบาลปากพนัง ประจ าเดือน 
ตุลาคม 2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางปริญญา โฉมทอง นางปริญญา โฉมทอง 26/10/2562

41 เหมาบริการท าความสะอาด
โรงพยาบาลปากพนัง ประจ าเดือน 
ตุลาคม  2562

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณี  แก้วกอง นางสุพรรณี  แก้วกอง 26/10/2562

42 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ยานพาหนะ 14,330.00           14,330.00    เฉพาะเจาะจง อู่อนนัต์กลการ อู่อนนัต์กลการ 28 ตค. 62

43 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 25,400.00 25,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พ.ีเอ คอมพวิเตอร์ บจก.เอส.พ.ีเอ คอมพวิเตอร์ 31/10/2562
44 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พ.ีเอ คอมพวิเตอร์ บจก.เอส.พ.ีเอ คอมพวิเตอร์ 31/10/2562



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่าเช่าเคร่ืองเอ็กซเรย์ มิย. 62 65000 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จีดีโฟร์ บจก.จีดีโฟร์ 1 พย. 2562
2 เคร่ืองฉายแสงวสัดุอุดฟัน 50000 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วอีาร์ พี เด้นท์ บจก.วอีาร์ พี เด้นท์ 1 พย. 2562
3 เคร่ืองขูดหินปูน 37000 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วอีาร์ พี เด้นท์ บจก.วอีาร์ พี เด้นท์ 1 พย. 2562
4 ค่าเช่าเคร่ืองเอ็กซเรย์ กค.62 65000 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จีดีโฟร์ บจก.จีดีโฟร์ 1 พย. 2562
5 ค่าเช่าเคร่ืองเอ็กซเรย์ สค. 62 65000 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จีดีโฟร์ บจก.จีดีโฟร์ 1 พย. 2562
6 ค่าเช่าเคร่ืองเอ็กซเรย์ กย.62 65000 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จีดีโฟร์ บจก.จีดีโฟร์ 1 พย. 2562

7 น้้ามนัเชื้อเพลิง สค. 62 49,300.00           49,300.00   เฉพาะเจาะจง โรงน้า้แข็งศรีสมบรูณ์ โรงน้า้แข็งศรีสมบรูณ์ 1 พย. 2562

8 น้้ามนัเชื้อเพลิง กย. 62 48,370.00           48,370.00   เฉพาะเจาะจง โรงน้า้แข็งศรีสมบรูณ์ โรงน้า้แข็งศรีสมบรูณ์ 1 พย. 2562

9 วสัดุประปา 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 3/11/2562
10 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 502.90 502.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรค้าวสัดุ หจก.ภัทรค้าวสัดุ 3/11/2562
11 วสัดุการแพทย์ 3,402.60 3,402.60 เฉพาะเจาะจง อิมพิเรียล เคล้นส์ฯ อิมพิเรียล เคล้นส์ฯ 3/11/2562
12 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ปากพนังอิเลคทริค ปากพนังอิเลคทริค 3/11/2562
13 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 3/11/2562
14 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 3/11/2562
15 วสัดุส้านักงาน 5700 5,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เม็ดทราย โรงพิมพ์เม็ดทราย 4 พย. 2562
16 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25400 25,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมฯ บจก.เอส.พี.เอ.คอมฯ 4 พย. 2562
17 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25400 25,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมฯ บจก.เอส.พี.เอ.คอมฯ 4 พย. 2562
18 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสมภพ  ถนอมชู นางสมภพ  ถนอมชู 7/11/2562
19 วสัดุประปา 2,410.00 2,410.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 8/11/2562
20 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 8/11/2562

สรุปผลกำรจัดหำพัสดใุนรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562
โรงพยำบำลปำกพนัง อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2562 



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
21 วสัดุก่อสร้าง 1,171.00 1,171.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 8/11/2562
22 วสัดุอื่น ๆ 869.00 869.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 8/11/2562
23 วสัดุการเกษตร 204.00 204.00 เฉพาะเจาะจง บ้านปุย๋ บ้านปุย๋ 12/11/2562
24 วสัดุการเกษตร 204.00 204.00 เฉพาะเจาะจง บ้านปุย๋ บ้านปุย๋ 12/11/2562
25 วสัดุการเกษตร 68.00 68.00 เฉพาะเจาะจง บ้านปุย๋ บ้านปุย๋ 12/11/2562
26 วสัดุส้านักงาน 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีพี.เซอร์วสิ ร้าน พ.ีพี.เซอร์วสิ 12/11/2562
27 วสัดุส้านักงาน 1,469.00 1,469.00 เฉพาะเจาะจง วรรณโชติ  แป้นเกิด วรรณโชติ  แป้นเกิด 19/11/2562
28 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง แสงเสียงอั้นบริการ) แสงเสียงอั้นบริการ) 19/11/2562
29 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์ บจก.จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์ 19/11/2562
30 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นส.ปนัดดา  ปรียานนท์ นส.ปนัดดา  ปรียานนท์ 20/11/2562
31 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางปริญญา โฉมทอง นางปริญญา โฉมทอง 20/11/2562
32 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางละออง  ฉวยสาย นางละออง  ฉวยสาย 20/11/2562
33 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางเรณู  ศิริสมบัติ นางเรณู  ศิริสมบัติ 20/11/2562
34 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณี  แก้วกอง นางสุพรรณี  แก้วกอง 20/11/2562
35 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพ็ญ  เปียสี นางจันทร์เพ็ญ  เปียสี 20/11/2562
36 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นส.วาสนา  กาญจนโรจน์ นส.วาสนา  กาญจนโรจน์ 20/11/2562
37 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์จิรา พรหมจรรย์ น.ส.จันทร์จิรา พรหมจรรย์ 20/11/2562
38 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมเรศ  มีวงศ์ นางอมเรศ  มีวงศ์ 20/11/2562
39 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงเยา  ชูแสง นางสาวนงเยา  ชูแสง 20/11/2562
40 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ บจก. เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 25/11/2562
41 วสัดุก่อสร้าง 4,408.40 4,408.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรค้าวสัดุ หจก.ภัทรค้าวสัดุ 25/11/2562
42 วสัดุอื่น ๆ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธพิัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มูลนิธพิัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 26/11/2562
43 วสัดุการแพทย์ 1,027.20 1,027.20 เฉพาะเจาะจง อิมพิเรียล เคล้นส์ แอน ซัพพลาย อิมพิเรียล เคล้นส์ แอน ซัพพลาย 27/11/2562
44 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเสียง(อั้นบริการ) ร้านแสงเสียง(อั้นบริการ) 27/11/2562
45 วสัดุการแพทย์ 4,226.50 4,226.50 เฉพาะเจาะจง อิมพิเรียล เคล้นส์ แอน ซัพพลาย อิมพิเรียล เคล้นส์ แอน ซัพพลาย 27/11/2562
46 วสัดุส้านักงาน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮ็ปปีด้ร้ิง จ้ากัด บริษัท แฮ็ปปีด้ร้ิง จ้ากัด 28/11/2562



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
47 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,810.00 4,810.00 เฉพาะเจาะจง บจก. อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจก. อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ 29/11/2562
48 วสัดุส้านักงาน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง จิตรอักษรการพิมพ์  จิตรอักษรการพิมพ์  29/11/2562
49 วสัดุงานบ้านงานครัว 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง นางเจนจิรา ล้งทับ นางเจนจิรา ล้งทับ 29/11/2562
50 วสัดุการเกษตร 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง เลิศ - มอเตอร์ไซด์ เลิศ - มอเตอร์ไซด์ 29/11/2562

.



แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 ค่าเช่าเคร่ืองเอ็กซเรย์ มิย. 62 65000 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จีดีโฟร์ บจก.จีดีโฟร์ 1 พย. 2562
2 เคร่ืองฉายแสงวสัดุอุดฟัน 50000 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วอีาร์ พี เด้นท์ บจก.วอีาร์ พี เด้นท์ 1 พย. 2562
3 เคร่ืองขูดหินปูน 37000 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วอีาร์ พี เด้นท์ บจก.วอีาร์ พี เด้นท์ 1 พย. 2562
4 ค่าเช่าเคร่ืองเอ็กซเรย์ กค.62 65000 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จีดีโฟร์ บจก.จีดีโฟร์ 1 พย. 2562
5 ค่าเช่าเคร่ืองเอ็กซเรย์ สค. 62 65000 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จีดีโฟร์ บจก.จีดีโฟร์ 1 พย. 2562
6 ค่าเช่าเคร่ืองเอ็กซเรย์ กย.62 65000 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จีดีโฟร์ บจก.จีดีโฟร์ 1 พย. 2562

7 น้้ามนัเชื้อเพลิง สค. 62 49,300.00           49,300.00   เฉพาะเจาะจง โรงน้า้แข็งศรีสมบรูณ์ โรงน้า้แข็งศรีสมบรูณ์ 1 พย. 2562

8 น้้ามนัเชื้อเพลิง กย. 62 48,370.00           48,370.00   เฉพาะเจาะจง โรงน้า้แข็งศรีสมบรูณ์ โรงน้า้แข็งศรีสมบรูณ์ 1 พย. 2562

9 วสัดุประปา 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 3/11/2562
10 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 502.90 502.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรค้าวสัดุ หจก.ภัทรค้าวสัดุ 3/11/2562
11 วสัดุการแพทย์ 3,402.60 3,402.60 เฉพาะเจาะจง อิมพิเรียล เคล้นส์ฯ อิมพิเรียล เคล้นส์ฯ 3/11/2562
12 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ปากพนังอิเลคทริค ปากพนังอิเลคทริค 3/11/2562
13 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 3/11/2562
14 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 3/11/2562
15 วสัดุส้านักงาน 5700 5,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์เม็ดทราย โรงพิมพ์เม็ดทราย 4 พย. 2562
16 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25400 25,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมฯ บจก.เอส.พี.เอ.คอมฯ 4 พย. 2562
17 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 25400 25,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.พี.เอ.คอมฯ บจก.เอส.พี.เอ.คอมฯ 4 พย. 2562
18 วสัดุงานบ้านงานครัว 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสมภพ  ถนอมชู นางสมภพ  ถนอมชู 7/11/2562
19 วสัดุประปา 2,410.00 2,410.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 8/11/2562
20 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 8/11/2562

สรุปผลกำรจัดหำพัสดใุนรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2562
โรงพยำบำลปำกพนัง อ ำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

วันที่  30 พฤศจิกำยน 2562 



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
21 วสัดุก่อสร้าง 1,171.00 1,171.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 8/11/2562
22 วสัดุอื่น ๆ 869.00 869.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล หจก.อรุณสกุล 8/11/2562
23 วสัดุการเกษตร 204.00 204.00 เฉพาะเจาะจง บ้านปุย๋ บ้านปุย๋ 12/11/2562
24 วสัดุการเกษตร 204.00 204.00 เฉพาะเจาะจง บ้านปุย๋ บ้านปุย๋ 12/11/2562
25 วสัดุการเกษตร 68.00 68.00 เฉพาะเจาะจง บ้านปุย๋ บ้านปุย๋ 12/11/2562
26 วสัดุส้านักงาน 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.ีพี.เซอร์วสิ ร้าน พ.ีพี.เซอร์วสิ 12/11/2562
27 วสัดุส้านักงาน 1,469.00 1,469.00 เฉพาะเจาะจง วรรณโชติ  แป้นเกิด วรรณโชติ  แป้นเกิด 19/11/2562
28 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง แสงเสียงอั้นบริการ) แสงเสียงอั้นบริการ) 19/11/2562
29 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์ บจก.จ้าเริญแพทย์ภัณฑ์ 19/11/2562
30 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นส.ปนัดดา  ปรียานนท์ นส.ปนัดดา  ปรียานนท์ 20/11/2562
31 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางปริญญา โฉมทอง นางปริญญา โฉมทอง 20/11/2562
32 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางละออง  ฉวยสาย นางละออง  ฉวยสาย 20/11/2562
33 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางเรณู  ศิริสมบัติ นางเรณู  ศิริสมบัติ 20/11/2562
34 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพรรณี  แก้วกอง นางสุพรรณี  แก้วกอง 20/11/2562
35 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์เพ็ญ  เปียสี นางจันทร์เพ็ญ  เปียสี 20/11/2562
36 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นส.วาสนา  กาญจนโรจน์ นส.วาสนา  กาญจนโรจน์ 20/11/2562
37 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์จิรา พรหมจรรย์ น.ส.จันทร์จิรา พรหมจรรย์ 20/11/2562
38 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอมเรศ  มีวงศ์ นางอมเรศ  มีวงศ์ 20/11/2562
39 เหมาบริการท้าความสะอาด 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงเยา  ชูแสง นางสาวนงเยา  ชูแสง 20/11/2562
40 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ บจก. เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ 25/11/2562
41 วสัดุก่อสร้าง 4,408.40 4,408.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรค้าวสัดุ หจก.ภัทรค้าวสัดุ 25/11/2562
42 วสัดุอื่น ๆ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธพิัฒนาการเด็กราชนครินทร์ มูลนิธพิัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 26/11/2562
43 วสัดุการแพทย์ 1,027.20 1,027.20 เฉพาะเจาะจง อิมพิเรียล เคล้นส์ แอน ซัพพลาย อิมพิเรียล เคล้นส์ แอน ซัพพลาย 27/11/2562
44 ครุภัณฑ์ส้านักงาน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงเสียง(อั้นบริการ) ร้านแสงเสียง(อั้นบริการ) 27/11/2562
45 วสัดุการแพทย์ 4,226.50 4,226.50 เฉพาะเจาะจง อิมพิเรียล เคล้นส์ แอน ซัพพลาย อิมพิเรียล เคล้นส์ แอน ซัพพลาย 27/11/2562
46 วสัดุส้านักงาน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮ็ปปีด้ร้ิง จ้ากัด บริษัท แฮ็ปปีด้ร้ิง จ้ากัด 28/11/2562



ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ
ที่ หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
47 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,810.00 4,810.00 เฉพาะเจาะจง บจก. อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจก. อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ 29/11/2562
48 วสัดุส้านักงาน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง จิตรอักษรการพิมพ์  จิตรอักษรการพิมพ์  29/11/2562
49 วสัดุงานบ้านงานครัว 760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง นางเจนจิรา ล้งทับ นางเจนจิรา ล้งทับ 29/11/2562
50 วสัดุการเกษตร 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง เลิศ - มอเตอร์ไซด์ เลิศ - มอเตอร์ไซด์ 29/11/2562

.



หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง



หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง


