แบบ สขร.1

สรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน ธันวำคม 2562
โรงพยำบำลปำกพนัง อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ลำดับ
งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 วัสดุงานบ้านงานครัว
2 วัสดุงานบ้านงานครัว
3 วัสดุงานบ้านงานครัว
4 วัสดุงานบ้านงานครัว
5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
6 วัสดุสานักงาน
7 วัสดุคอมพิวเตอร์
8 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
9 วัสดุอื่นๆ
10 วัสดุอื่นๆ
11 จ้างก่อสร้าง รพ.สพ.มะขามเรียง
12 วัสดุเครื่องแต่งกาย
13 วัสดุอื่นๆ
14 วัสดุสานักงาน
15 วัสดุการแพทย์
16 จ้างเหมาเก็บขยะ กย.62
17 ซ่อมบารุงครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
18 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
19 น้ามันเชื้อเพลิง

วงเงินที่จัดซื้อ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
1,196.00
1,196.00
1,196.00
1,196.00
1,999.00
1,999.00
760.00
760.00
3,450.00
3,450.00
4,950.00
4,950.00
3,800.00
3,800.00
7,319.00
7,319.00
1,400.00
1,400.00
900.00
900.00
642,106.50 3,100,000.00
570.00
570.00
660.00
660.00
5,764.40
5,764.40
4,220.50
4,220.60
23,817.00 23,817.00
4,280.00
4,280.00
1,443.00
1,443.00
43,400
43,400

วิธีซื้อหรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
e-bidding
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บจก.โฮมโปรฯ
บจก.โฮมโปรฯ
บจก.โฮมโปรฯ
บจก.โฮมโปรฯ
บจก.โฮมโปรฯ
บจก.โฮมโปรฯ
นางเจนจิรา ล้งทับ
นางเจนจิรา ล้งทับ
ร้านเอสพีวซี ัพพลาย
ร้านเอสพีวซี ัพพลาย
โรงพิมพ์ ช.วัฒนา
โรงพิมพ์ ช.วัฒนา
บจก.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์ บจก.เอส.พี.เอ คอมพิวเตอร์
ธีระ อลูมิเนียม และผ้าม่าน ธีระ อลูมิเนียม และผ้าม่าน
หจก.อรุณสกุล
หจ.อรุณสกุล
ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณสกุล ห้างหุ้นส่วนจากัด อรุณสกุล
หจก.เค.เค.คอน
หจก.เค.เค.คอน
ร้านสหภัณฑ์
ร้านสหภัณฑ์
หจก.อรุณสกุล
หจก.อรุณสกุล
ร้านอัญชลี
ร้านอัญชลี
อิมพีเรียลเคล้น
อิมพีเรียลเคล้น
บจก.ไฟซอล
บจก.ไฟซอล
อู่อนันต์กลการ
อู่อนันต์กลการ
วรรณโชติ แป้นเกิด
วรรณโชติ แป้นเกิด
โรงน้าแข็งศรีสมบูรณ์
โรงน้าแข็งศรีสมบูรณ์

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
29/10/1963
15/10/1962
24/10/2562
24/10/2562
1/10/2562
18/6/2562
15/11/2562
1//7/2562
29/11/2562
19/4/2562
19/8/2562
25/6/2562
30/8/2562
19/11/2562
27/12/2562
27/12/2562

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน มกรำคม 2563
โรงพยำบำลปำกพนัง อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
วันที่ 31 มกรำคม 2563
ลำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 วัสดุก่อสร้าง
ั ฑ์ยานพาหนะ
2 ค่าซ่อมครุภณ
3 วัสดุไฟฟ้า
4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ั ฑ์ก่อสร้าง
5 ครุภณ
6 วัสดุการแพทย์
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

วัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงินที่จัดซื้อ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
705.00
705.00
3,170.00
3,170.00
4,530.00
4,530.00
4,810.00
4,810.00
502.90
502.90
2,400.00
2,400.00
650.00

650.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,420.00

1,420.00

วัสดุอื่น ๆ
วัสดุอื่น ๆ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
วัสดุไฟฟ้า
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุอื่น ๆ
จ้างเหมาทาความสะอาด
จ้างเหมาทาความสะอาด
จ้างเหมาทาความสะอาด
จ้างเหมาทาความสะอาด
จ้างเหมาทาความสะอาด

676.00
200.00
1,463.00
550.00
30,000.00
6,527.00
7,800.00
7,800.00
7,800.00
7,800.00
7,800.00

676.00
200.00
1,463.00
550.00
30,000.00
6,527.00
7,800.00
7,800.00
7,800.00
7,800.00
7,800.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้านอรุณสกุล
ร้านอะทองไดนาโม
ร้านศรีชัย
บริษทั อมรศูนย์อะไหล่
หจก.ภัทรค้าวัสดุ
นางสมภพ ถนอมชู

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้านอรุณสกุล
ร้านอะทองไดนาโม
ร้านศรีชัย
บจก.อมรศูนย์อะไหล่
หจก.ภัทรค้าวัสดุ
นางสมภพ ถนอมชู

เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
ร้านอรุณสกุล
ร้านอรุณสกุล
เฉพาะเจาะจง
บจก.อมรฯ
บจก.อมรฯ
เฉพาะเจาะจง
หจก.อรุณสกุล
หจก.อรุณสกุล
เฉพาะเจาะจง
ร้านกาธรอลูมิเนียม
ร้านกาธรอลูมิเนียม
เฉพาะเจาะจง
บจก.โฮมโปรฯ
บจก.โฮมโปรฯ
เฉพาะเจาะจง
ร้านศรีชัย
ร้านศรีชัย
เฉพาะเจาะจง
ร้านทวีทรัพย์
ร้านทวีทรัพย์
เฉพาะเจาะจง
อิมพีเรียลเคล้นท์
อิมพีเรียลเคล้นท์
เฉพาะเจาะจง นางจนันทร์จิรา พรหมจรรย์ นางจนันทร์จิรา พรหมจรรย์
เฉพาะเจาะจง
นงเยาว์ ชูแสง
นงเยาว์ ชูแสง
เฉพาะเจาะจง
ปริญญา โฉมทอง
ปริญญา โฉมทอง
เฉพาะเจาะจง
สุพรรณี แก้วกรอง
สุพรรณี แก้วกรอง
เฉพาะเจาะจง
อมเรศ มีวงศ์
อมเรศ มีวงศ์

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
23/12/2562
17/9/2562
18/12/2562
5/8/2562
18/3/2562
5/9/2562
30/8/2562
24/10/2562

3/12/2562
5/11/2562
9/12/2562
18/12/2562
27/12/2562
29/11/2562
29/11/2562
29/11/2562
29/11/2562
29/11/2562
29/11/2562

ลำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จัดซื้อ รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
ที่
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
7,800.00
7,800.00 เฉพาะเจาะจง
20 จ้างเหมาทาความสะอาด
7,800.00
7,800.00 เฉพาะเจาะจง
21 จ้างเหมาทาความสะอาด
7,800.00
7,800.00 เฉพาะเจาะจง
22 จ้างเหมาทาความสะอาด
7,800.00
7,800.00 เฉพาะเจาะจง
23 จ้างเหมาทาความสะอาด
7,800.00
7,800.00 เฉพาะเจาะจง
24 จ้างเหมาทาความสะอาด
260.00
260.00 เฉพาะเจาะจง
25 วัสดุคอมพิวเตอร์
20,651.00 20,651.00 เฉพาะเจาะจง
26 ชุดตรวจบ่อบาบัดนาเสีย
27 วัสดุสานักงาน
6,759.73
6,759.73 เฉพาะเจาะจง
28 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ปว่ ย
450,800.00 450,800.00 เฉพาะเจาะจง
29 วัสดุเชือเพลิง
400.60
400.60 เฉพาะเจาะจง
30 วัสดุเชือเพลิง
100.04
100.04 เฉพาะเจาะจง
31 วัสดุสานักงาน
1,550.00
1,550.00 เฉพาะเจาะจง
32 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
6,000.00
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
33 ค่าเก็บขนขยะมูลฝอย
27,251.00 27,251.00 เฉพาะเจาะจง
34 วัสดุงานบ้านงานครัว
37,200.00 37,200.00 เฉพาะเจาะจง
35 ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ หม้อต้ม
96,500.00 96,500.00 e-bidding
36 ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ อัลตร้าซาวด์
255,000.00 255,000.00 e-bidding
37 วัสดุสานักงาน
9,690.00
9,690.00 เฉพาะเจาะจง
38 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง
39 วัสดุคอมพิวเตอร์
16,260.00 16,260.00 เฉพาะเจาะจง
40 วัสดุคอมพิวเตอร์
16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง
41 วัสดุงานบ้านงานครัว
5,150.00
5,150.00 เฉพาะเจาะจง
42 วัสดุงานบ้านงานครัว
20,510.00 20,510.00 เฉพาะเจาะจง
43 จ้างเหมาปรับปรุงโรงซักฟอก
6,500.00
6,500.00 เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ปนัดดา ปรียานนท์
ละออง ฉวยสาย
จันทร์เพ็ญ เปียสี
เรณู ศิริสมบัติ
วาสนา กาญจนโรจน์
ร้านทวีทรัพย์
อ.ภักดีวศิ วกรรม
บ.ดูโปร
นางวันวิสาข์ ดาเนินผล
โรงนาแข็งสีสมบูรณ์
โรงนาแข็งสีสมบูรณ์
โรงพิมพ์วฒ
ั นาบล็อค
หจก.สยามจัสมินทร์
บจก.ไฟศอลฯ
ร้านประเสริฐศิลป์
บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส
บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส
ร้านสมาร์ทคอมฯ
ปากพนังอิเล็คทริก
ทวีทรัพย์ 888
เอสพีเอ คอมพิวเตอร์
สมาร์ทคอม
หจก.บีบเี ค แอดวานซ์
หจก.โฮม 168

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ปนัดดา ปรียานนท์
ละออง ฉวยสาย
จันทร์เพ็ญ เปียสี
เรณู ศิริสมบัติ
วาสนา กาญจนโรจน์
ร้านทวีทรัพย์
อ.ภักดีวศิ วกรรม
บ.ดูโปร
นางวันวิสาข์ ดาเนินผล
โรงนาแข็งสีสมบูรณ์
โรงนาแข็งสีสมบูรณ์
โรงพิมพ์วฒ
ั นาบล็อค
หจก.สยามจัสมินทร์
บจก.ไฟศอลฯ
ร้านประเสริฐศิลป์
บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส
บจก.เอ็นราฟ-โนเนียส
ร้านสมาร์ทคอมฯ
ปากพนังอิเล็คทริก
ทวีทรัพย์ 888
เอสพีเอ คอมพิวเตอร์
สมาร์ทคอม
หจก.บีบเี ค แอดวานซ์
หจก.โฮม 168

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
29/11/2562
29/11/2562
29/11/2562
29/11/2562
29/11/2562
4/12/2562
29/10/2562
3/12/2562
31/10/2562
9/12/2562
9/12/2562
9/12/2562
20/11/2562
29/10/2562
19/12/2562
19/8/2562
19/8/2562
20/11/2562
2/11/2562
15/11/2562
27/11/2562
15/11/2562
22/11/2562
20/11/2562

ลำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
44 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
45 วัสดุอื่น ๆ
46 วัสดุอื่น ๆ
47 ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์
48 ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์
49 วัสดุงานบ้านงานครัว
50 วัสดุประปา
51 วัสดุประปา
52 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
53 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
54 วัสดุงานบ้านงานครัว
55 วัสดุสานักงาน
56 วัสดุงานบ้านงานครัว
57 วัสดุสานักงาน
58 วัสดุคอมพิวเตอร์
59 ค่าเช่าเครื่องเอกซเรย์
60 จ้างก่อสร้าง รพ.สต.เกาะจาก
61 วัสดุเชือเพลิง
62 วัสดุสานักงาน
63 วัสดุอุปโภคบริโภค
64 วัสดุเชือเพลิง
65 วัสดุสานักงาน
66 วัสดุสานักงาน
67 วัสดุอื่น ๆ

วงเงินที่จัดซื้อ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
7,600.00
7,600.00
4,772.20
4,772.20
1,075.00
1,075.00
65,000.00 65,000.00
65,000.00 65,000.00
1,136.00
1,136.00
1,890.00
1,890.00
2,410.00
2,410.00
2,370.00
2,370.00
4,466.00
4,466.00
1,718.00
1,718.00
3,180.00
3,180.00
4,578.00
4,578.00
200.00
200.00
1,300.00
1,300.00
65,000.00 65,000.00
511,176.00 511,176.00
801.33
801.33
415.00
415.00
1,526.00
1,526.00
800.00
800.00
7,000.00
7,000.00
14,700.00 14,700.00
1,800.00
1,800.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
เอสพีเอ คอมพิวเตอร์
อิมพีเรียลเคล้นท์
หจก.อรุณสกุล
บจก.จีดีโฟร์
บจก.จีดีโฟร์
ร้านสมาร์ทคอมฯ
หจก.อรุณสกุล
หจก.อรุณสกุล
หจก.ซีอาร์นครศรีฯ
นาดื่มพอลล่า
บจก.โฮมโปรฯ
อัญชลี
จิมมี่นคร
ครูยิน
ร้านศรีชัย
บจก.จีดีโฟร์
หจก.ที.พี.พี.1999
หจก.โรงนาแข็งศรีสมบูรณ์
ร้านนาทรัพย์
นาดื่มพอลล่า
บจก.ตังมั่นก่อกิจ
จิตรอักษรการพิมพ์
บจก.พีเอ็นเอสไฮเทคฯ
อรุณภัณฑ์

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
เอสพีเอ คอมพิวเตอร์
อิมพีเรียลเคล้นท์
หจก.อรุณสกุล
บจก.จีดีโฟร์
บจก.จีดีโฟร์
ร้านสมาร์ทคอมฯ
หจก.อรุณสกุล
หจก.อรุณสกุล
หจก.ซีอาร์นครศรีฯ
นาดื่มพอลล่า
บจก.โฮมโปรฯ
อัญชลี
จิมมี่นคร
ครูยิน
ร้านศรีชัย
บจก.จีดีโฟร์
หจก.ที.พี.พี.1999
หจก.โรงนาแข็งศรีสมบูรณ์
ร้านนาทรัพย์
นาดื่มพอลล่า
บจก.ตังมั่นก่อกิจ
จิตรอักษรการพิมพ์
บจก.พีเอ็นเอสไฮเทคฯ
อรุณภัณฑ์

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
19/9/2562
19/9/2562
13/1/2563
13/1/2563
13/1/2563
30/7/2562
20/9/2562
25/11/2562
25/12/2562
25/12/2562
25/12/2562
7/1/2563
29/12/2562
20/12/2562
24/5/2562
13/1/2562
5/9/2562
22/10/2562
22/10/2562
22/7/2562
18/12/2562
15/11/2562
15/11/2562
8/11/2562

ลำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
68 วัสดุอุปโภคบริโภค
69 วัสดุอุปโภคบริโภค
70 วัสดุงานบ้านงานครัว
71 วัสดุคอมพิวเตอร์
72 วัสดุสานักงาน
73 วัสดุไฟฟ้า
74 วัสดุอื่น ๆ
75 วัสดุสานักงาน
76 จ้างหุ้มเบาะที่นอน
77 จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
78 จ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
79 กล้องวงจรปิด
80 ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ

วงเงินที่จัดซื้อ รำคำกลำง
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
1,222.00
1,222.00
4,200.00
4,200.00
1,680.00
1,680.00
21,770.00 21,770.00
300.00
300.00
1,090.00
1,090.00
4,750.80
4,750.80
33,809.86 33,809.86
12,100.00 12,100.00
10,290.00 10,290.00
8,800.00
8,800.00
16,450.00 16,450.00
8,930.00
8,930.00

วิธีซื้อหรือจ้ำง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
วรรณโชติ แป้นเกิด
บจก.แฮ็ปปิ้ดริง
ร้านสมาร์ทคอมฯ
บจก.พีเอ็นเอสไฮเทคฯ
จิตรอักษรการพิมพ์
ร้านศรีชัย
อิมพีเรียลเคล้นท์
ภาพพิมพ์โฆษณา
นางสมภพ ถนอมชู
อู่อนันต์กลการ
แมงการยาง
ไซเบอร์การ์ด
อู่อนันต์กลการ

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
วรรณโชติ แป้นเกิด
บจก.แฮ็ปปิ้ดริง
ร้านสมาร์ทคอมฯ
บจก.พีเอ็นเอสไฮเทคฯ
จิตรอักษรการพิมพ์
ร้านศรีชัย
อิมพีเรียลเคล้นท์
ภาพพิมพ์โฆษณา
นางสมภพ ถนอมชู
อู่อนันต์กลการ
แมงการยาง
ไซเบอร์การ์ด
อู่อนันต์กลการ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
4/11/2562
8/11/2562
1/10/2562
11/10/2562
11/11/2562
12/11/2562
18/10/2562
21/11/2562
24/10/2562
4/11/2562
14/11/2562
18/11/2562
18/11/2562

แบบ สขร.1

สรุปผลกำรจัดหำพัสดุในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563
โรงพยำบำลปำกพนัง อำเภอปำกพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563
ลำดับ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง
วงเงินที่จัดซื้อ รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง
ที่
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท)
1 วัสดุงานบ้านงานครัว
11,076.00 11,076.00 เฉพาะเจาะจง
2 วัสดุสานักงาน
14,600.00 14,600.00 เฉพาะเจาะจง
3 วัสดุสานักงาน
18,480.60 18,480.60 เฉพาะเจาะจง
4 จ้างก่อสร้าง รพ.สต.มะขามเรียง
504,512.25 504,512.25 e-bidding
5 วัสดุสานักงาน
1,130.00
1,130.00 เฉพาะเจาะจง
ั ฑ์สานักงาน
41,140.00 41,140.00 เฉพาะเจาะจง
7 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง
8 ครุภณ
51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง
9 วัสดุคอมพิวเตอร์
ั ฑ์สานักงาน
16,750.00 16,750.00 เฉพาะเจาะจง
10 ครุภณ
14,892.00 14,892.00 เฉพาะเจาะจง
11 วัสดุสานักงาน
340,600.00 340,600.00 เฉพาะเจาะจง
12 สะพานทางเชื่อม

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ร้านสมาร์ทเทเลคอม
ร้านสมาร์ทเทเลคอม
ร้านอัญชลี
หจก.เค.เค.คอน
โรงพิมพ์วฒ
ั นาบล็อค
ปากพนังเครื่องเย็น
ปากพนังเครื่องเย็น
ร้านทวีทรัพย์
หจก.สยามจัสมินทร์
ร้านอัญชลี
หจก.โฮม 168

ผู้ได้รบั กำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ร้านสมาร์ทเทเลคอม
ร้านสมาร์ทเทเลคอม
ร้านอัญชลี
หจก.เค.เค.คอน
โรงพิมพ์วฒ
ั นาบล็อค
ปากพนังเครื่องเย็น
ปากพนังเครื่องเย็น
ร้านทวีทรัพย์
หจก.สยามจัสมินทร์
ร้านอัญชลี
หจก.โฮม 168

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
26/12/2562
2/1/2563
2/1/2563
1/7/2562
13/2/2563
11/2/2563
12/2/2563
25/12/2562
9/1/2563
27/12/2562
24/12/2562

แบบ สขร.1

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับ ว/ด/ป
วงเงินงบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง
เลขที่โครงกำร
งำนจัดซิอ้ /จัดจ้ำง
ที่
รำคำกลำง
1 10-มี.ค.-63 จ้ำงซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
6,930.00
เฉพำะเจำะจง
และขนส่ง กบ 2006 นศ
2 11-มี.ค.-63 ค่ำน้ำมันเชือ่ เพลิงและ
48,220.00
เฉพำะเจำะจง
หล่อลืน่ ประจำเดือน ม.ค.2563
3 12-มี.ค.-63 ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด ม.ค.2563142,200.00
E-BIDDING
12-มี.ค.-63 ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด ก.พ.2563142,200.00

E-BIDDING

ผูเ้ สนอรำคำ
อะทองไดนำโม
นำยอภิสิทธิ์ ถือทอง
บจก. วัฒนำออยล์

รำคำที่เสนอ

6,930.00 อะทองไดนำโม
นำยอภิสิทธิ์ ถือทอง
48,220.00 บจก. วัฒนำออยล์

บจก. ธมนวรรณคอมเมอร์เซียล 142,200.00
บจก. ธมนวรรณคอมเมอร์เซียล 142,200.00

4 12-มี.ค.-63 วัสดุสำนักงำน อัญชลี

7,336.00

เฉพำะเจำะจง อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ

7,336.00

5 12-มี.ค.-63 ผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้ำ

31,672.00

เฉพำะเจำะจง บจก.แอลไลส์อินเตอร์เทรด

31,672.00

6 12-มี.ค.-63 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

3,761.91

เฉพำะเจำะจง บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์

3,761.91

7 12-มี.ค.-63 วัสดุสำนักงำน แบบพิมพ์

16,000.00

8 12-มี.ค.-63 พำเลทพลำสติก

31,750.00

เฉพำะเจำะจง นำยวีรศักดิ์ จิตรอักษร
16,000.00
จิตรอักษรกำรพิมพ์
เฉพำะเจำะจง บจก.พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลำย 31,750.00

9 12-มี.ค.-63 ครุภัณฑ์กำรแพทย์

72,400.00

เฉพำะเจำะจง บจก.ไอทอปริช

72,400.00

1,848.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำทรัพย์

1,848.00

10 12-มี.ค.-63 วัสดุสำนักงำน
11 17-มี.ค.-63 เครือ่ งปรับอำกำศ

22,800.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำกพนังเครือ่ งเย็น

ผูไ้ ด้รับคัดเลือก

22,800.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
บจก. ธมนวรรณคอมเมอร์เซียล คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
บจก. ธมนวรรณคอมเมอร์เซียล คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
บจก.แอลไลส์อินเตอร์เทรด
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
นำยวีรศักดิ์ จิตรอักษร
คุณสมบัตติ รง
/จิตรอักษรกำรพิมพ์
ตำมข้อกำหนด
บจก.พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลำย คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
บจก.ไอทอปริช
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
ร้ำนนำทรัพย์
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
ร้ำนปำกพนังเครือ่ งเย็น
คุณสมบัตติ รง

เลขที่ใบสัง่ ซือ้
หรือสัญญำ
15/19
ลว 20 ธ.ค.2563
286/2563,222/2562
ลว 30 ม.ค.2563
สธ 3/2563
ลว 26 ธ.ค.2562
สธ 3/2563
ลว 26 ธ.ค.2562
1/11,1/12
,ลว 14 ม.ค.2563
30009
ลว 2 ก.ย.2562
138762
ลว 5 ม.ค.2020
61/26
ลว 27ก.พ.2563
630014
ลว 9 ม.ค. 2563
62/0152
ลว 25 พ.ย.2562
38/2563
ลว 21 ต.ค.2562
24/20

ลำดับ
ที่

ว/ด/ป

เลขที่โครงกำร

12 17-มี.ค.-63 ครุภัรฑ์สำนักงำน

งำนจัดซิอ้ /จัดจ้ำง
4,800.00

วงเงินงบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง
รำคำกลำง

ผูเ้ สนอรำคำ

เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำกพนังเครือ่ งเย็น

รำคำที่เสนอ

4,800.00

13 24-มี.ค.-63 จ้ำงเก้บ ขน ย้ำยและกำจัด
22,712.00
ขยะมูลฝอยติดเชือ้ เดือน ก.พ.2563
14 24-มี.ค.-63 ค่ำซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
3,800.00
และขนส่ง กจ-470
15 24-มี.ค.-63 วัสดุโฆษณำและเผยแพ่
4,610.00

เฉพำะเจำะจง บจก.ไฟศำลอีเนอร์จี จำกัด

16 24-มี.ค.-63 วัสดุสำนักงำน

600.00

เฉพำะเจำะจง อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ

600.00

7,560.00

เฉพำะเจำะจง อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ

7,560.00

17 24-มี.ค.-63 ครุภัณฑ์สำนักงำน

22,712.00

เฉพำะเจำะจง อู่อะทองไดนำโม

3,800.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนครูยิ้น

4,610.00

18 24-มี.ค.-63 วัดสุทั่วไป

13,972.20

เฉพำะเจำะจง อิมพีเรียลเคล้นส์ แอนซัพพลำย 13,972.20

19 24-มี.ค.-63 วัสดุสำนักงำนแบบพิมพ์

22,350.00

20 24-มี.ค.-63 เครือ่ งปรับอำกำศ

44,640.00

เฉพำะเจำะจง นำยวีรศักดิ์ จิตรอักษร
/จิตรอักษรกำรพิมพ์
เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำกพนังเครือ่ งเย็น

21 24-มี.ค.-63 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

3,300.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหภัณฑ์

22,350.00
44,640.00
3,300.00

22 25-มี.ค.-63 จ้ำงเก้บ ขน ย้ำยและกำจัด
32,470.00
ขยะมูลฝอยติดเชือ้ เดือน ม.ค.2563
23 26-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำปรับปรุงห้องน้ำตึกหญิง
10,500.00

เฉพำะเจำะจง บจก.ไฟศำลอีเนอร์จี

32,470.00

เฉพำะเจำะจง นำยฤกษ์ฤทธิ์ เครียงณรงค์

10,500.00

24 17-มี.ค.-63 วัสดุสำนักงำน

เฉพำะเจำะจง ร้ำนถ่ำยเอกสำรแอ๊ป เปิ้ล

4,029.00

4,029.00

ผูไ้ ด้รับคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ตำมข้อกำหนด
ร้ำนปำกพนังเครือ่ งเย็น
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
บจก.ไฟศำลอีเนอร์จี จำกัด
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
อู่อะทองไดนำโม
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
ร้ำนครูยิ้น
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
อิมพีเรียลเคล้นส์ แอนซัพพลำย คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
นำยวีรศักดิ์ จิตรอักษร
คุณสมบัตติ รง
จิตรอักษรกำรพิมพ์
ตำมข้อกำหนด
ร้ำนปำกพนังเครือ่ งเย็น
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
ร้ำนสหภัณฑ์
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
บจก.ไฟศำลอีเนอร์จี
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
นำยฤกษ์ฤทธิ์ เครียงณรงค์
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
ร้ำนถ่ำยเอกสำรแอ๊ป เปิ้ล
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด

เลขที่ใบสัง่ ซือ้
หรือสัญญำ
ลว 2 ม..ค.2563
24-พ.ค.
ลว 12 ก.พ.2563
BL004238
ลว 28 ก.พ.2563
ม.ค.-15
ลว 5 ก.พ.2563
7-ก.พ.
ลว 12มี.ค.2563
ม.ค.-25
ลว 12 ก.พ.2563
ม.ค.-30
ลว 19 ก.พ.2563
71/3694
ลว 25 ต.ค.2562
60/38
ลว 27 ม.ค.2563
24/21
ลว 10 มี.ค.2563
18/2563
ลว 19 มี.ค.2563
38/2563
27-ธ.ค.-62
34/2563
ลว 27 ธ.ค.2562
27/19
ลว 17ม.ค.2563

ลำดับ ว/ด/ป
เลขที่โครงกำร
ที่
25 17-มี.ค.-63 ครุภัณฑ์สำนักงำน
26 18-มี.ค.-63 วัสดุไฟฟ้ำ
27 19-มี.ค.-63 จ้ำงก่อสร้ำง รพ.สต

วงเงินงบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง
ผูเ้ สนอรำคำ
รำคำกลำง
1,000.00
เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำกพนังเครือ่ งเย็น

งำนจัดซิอ้ /จัดจ้ำง

1,200.00
606,480.00

เฉพำะเจำะจง นำยศรีชัย โอมอภิญญำ
คัดเลือก

หจก.ที.พี.พี.1999

รำคำที่เสนอ

1,000.00 ร้ำนปำกพนังเครือ่ งเย็น
1,200.00
606,480.00

28 23-มี.ค.-63 วัสดุสำนักงำน

4,000.00

เฉพำะเจำะจง หสม.ครูเหมียน เครือ่ งเขียน

4,000.00

29 23-มี.ค.-63 วัสดุโฆษณำและเผยแพ่

1,500.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนครูยิ้น

1,500.00

30 24-มี.ค.-63 วัดสุไฟฟ้ำ

2,400.00

เฉพำะเจำะจง บจก.ดีคิวเมดิคัสอีควิปเมนท์

2,400.00

31 24-มี.ค.-63 วัสดุไฟฟ้ำ

909.50

เฉพำะเจำะจง บจก.ดีคิวเมดิคัสอีควิปเมนท์

909.50

32 24-มี.ค.-63 จ้ำงซ่อมฝำปิดระบบบำบัดน้ำเสีย
33 24-มี.ค.-63 จ้ำงเหมำบริกำรตรวจเซ็ค
และซ่อมแผงวงจร
34 24-มี.ค.-63 วัสดุกอ่ สร้ำง

5,210.00
21,400.00
700.85

เฉพำะเจำะจง นำยกฤตกร เทพบุญศรี

5,210.00

เฉพำะเจำะจง หจก.เมดิคอลแอนด์อิเคทริคอล 21,400.00
เฉพำะเจำะจง หจก.ภัทรต้ำวัสดุ

700.85

35 24-มี.ค.-63 วัดสุคอมพิวเตอร์

1,300.00

เฉพำะเจำะจง นำยศรีชัย โอมอภิญญำ

1,300.00

36 24-มี.ค.-63 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

8,103.00

เฉพำะเจำะจง สมำร์ท เทเลคอม

8,103.00

37 24-มี.ค.-63 วัสดุสำนักงำน

4,318.00

เฉพำะเจำะจง อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ

4,318.00

38 26-มี.ค.-63 จ้ำงติดตั้งระบบดักจับ

38,520.00

เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล ชัยสวัสดิ์

ผูไ้ ด้รับคัดเลือก

38,520.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
นำยศรีชัย โอมอภิญญำ
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
หจก.ที.พี.พี.1999
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
หสม.ครูเหมียน เครือ่ งเขียน
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
ร้ำนครูยิ้น
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
บจก.ดีคิวเมดิคัสอีควิปเมนท์
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
บจก.ดีคิวเมดิคัสอีควิปเมนท์
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
นำยกฤตกร เทพบุญศรี
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
หจก.เมดิคอลแอนด์อิเคทริคอล คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
หจก.ภัทรต้ำวัสดุ
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
นำยศรีชัย โอมอภิญญำ
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
สมำร์ท เทเลคอม
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
นำยภูวดล ชัยสวัสดิ์
คุณสมบัตติ รง

เลขที่ใบสัง่ ซือ้
หรือสัญญำ
24/14
ลว12 ก.พ.2563
160/2563
,11 ธ.ค.2563
สธ334/2562
ลว5 ก.ย.2562
4-มิ.ย.
ลว 27 ม.ค.2563
ม.ค.-43
ลว 3 ก.พ.2563
6302
ลว 8 ม.ค.2563
6302
ลว 8 ม.ค.2563
1-ต.ค.
ลว27 ธ.ค.2562
43/2562
ลว 16 ธ.ค.2562
16/17
ลว15 ม.ค.2563
ม.ค.-13
ลว 15 ก.พ.2563
พ.ค.-23
ลว 13 ม.ค.2563
ม.ค.-32
ลว9 มี.ค.2563
002/2

ลำดับ
ที่

ว/ด/ป

เลขที่โครงกำร

งำนจัดซิอ้ /จัดจ้ำง

วงเงินงบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง
รำคำกลำง

ผูเ้ สนอรำคำ

รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับคัดเลือก

ควันภำยในคลังยำ รพ.ปน.
39 26-มี.ค.-63 วัสดุคอมพิวเตอร์
40 26-มี.ค.-63 วัสดุสำนักงำน

25,650.00
2,400.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีทรัพย์ 888
เฉพำะเจำะจง เค ปริน้ ติ้ง

25,650.00 ร้ำนทวีทรัพย์ 888
2,400.00 เค ปริน้ ติ้ง

41 26-มี.ค.-63 วัสดุอื่นๆ

250.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนลูกหมีเทอร์โบ

250.00 ร้ำนลูกหมีเทอร์โบ

42 26-มี.ค.-63 วัสดุโฆษณำและเผยแพ่

480.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนครูยิ้น

480.00 ร้ำนครูยิ้น

43 26-มี.ค.-63 จ่ำยค้ำน้ำมันเชือ่ เพลิงและ
หล่อลืน่ ประจำเดือน ก.พ.2563
44 26-มี.ค.-63 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
45 31-มี.ค.-63 วัสดุสำนักงำน

47,040.00

เฉพำะเจำะจง บจก.วัฒนำออยล์ จำกัด

47,040.00 บจก.วัฒนำออยล์ จำกัด

15,902.00

เฉพำะเจำะจง สมำร์ท เทเลคอม

15,902.00 สมำร์ท เทเลคอม

9,500.00

เฉพำะเจำะจง บจก.พีเอ็นเอสไฮ
เทคแอนด์เซอร์วิสจำกัด

9,500.00 บจก.พีเอ็นเอสไฮ
เทคแอนด์เซอร์วิสจำกัด

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ใบสัง่ ซือ้
หรือสัญญำ
ตำมข้อกำหนด ลว 7 ม.ค.2563
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัตติ รง
ตำมข้อกำหนด

มิ.ย.-29
ลว 4 มี.ค.2563
4/0157
ลว 7 ม.ค.2563
32/5
ลว 14 ก.พ.2563
10-ม.ค.
ลว29 ม.ค.2563
285/2563
ลว 31 ม.ค.2564
16/2563
ลว16 มี.ค.2563
IV6303015,ลว4 มี.ค.2563

แบบ สขร.1

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน เมษายน
โรงพยาบาลปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ว.ด.ป.

งานจัดซิ้อ/จัดจ้าง

2 เมย.63

วัสดุสานักงาน

2 เมย.63

วัสดุงานบ้านงานครัว

วงเงินงบประมาณ วิธซี ื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
ราคากลาง
42,997.95 เฉพาะเจาะจง บจก.ดูโปร (ปทท)

ราคาที่เสนอ
42,997.95

5,110.00

สมาร์ทเทเลคอม

5,110.00

5,750.00

ร้านศรีชยั

5,750.00

950.00

ร้านครูยิ้น

950.00

2 เมย. 63 วัสดุสานักงาน

6,655.00

ร้านอัญชลี

6,655.00

2 เมย. 63 วัสดุประปา

4,800.00

ร้านอารักษ์ภัณฑ์

4,800.00

2 เมย. 63 วัสดุเครื่องบริโภค

1,625.00

วรรณโชติ แป้นเกิด

1,625.00

2 เมย. 63 วัสดุไฟฟ้า

1,870.00

หจก.สตาร์แก๊ส

1,870.00

2 เมย.63

วัสดุงานบ้านงานครัว

5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหภัณฑ์

2 เมย.63

วัสดุงานบ้านงานครัว

2 เมย.63 วัสดุไฟฟ้า
2 เมย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

897.00

บจก.โฮมโปรดักส์ฯ

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
บจก.ดูโปร (ปทท)
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
สมาร์ทเทเลคอม
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านศรีชยั
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านครูยิ้น
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านอัญชลี
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านอารักษ์ภัณฑ์
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
วรรณโชติ แป้นเกิด คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
หจก.สตาร์แก๊ส
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

5,500.00 ร้านสหภัณฑ์
897.00 บจก.โฮมโปรดักส์ฯ

คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง

เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา
145/2563
23 มีค.63
131/2563
25 มีค. 63
126/2563
10 มีค. 63
397/2563
30 มีค.63
115/2563
6 มีค. 63
231/2563
24 มค. 63
242/2563
31 มค. 63
250/2563
6 กพ. 63
146/2563
23 มีค.63
131/2563

ว.ด.ป.

งานจัดซิ้อ/จัดจ้าง

2 เมย.63 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
8,810.00

วิธซี ื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

อะทองไดนาโม

ราคาที่เสนอ

8,810.00

2 เมย. 63 วัสดุงานบ้านงานครัว

300.00

ห้างสหภัณฑ์

300.00

2 เมย. 63 วัสดุงานบ้านงานครัว

1,020.00

ร้านโอเค 20

1,020.00

2 เมย. 63 ครุภัณฑ์การแพทย์

4,120.00

สว่างโอสถฯ

4,120.00

2 เมย. 63 วัสดุไฟฟ้า

480.00

นายศรีชยั โอมอภิญญาณ

480.00

2 เมย. 63 วัสดุการเกษตร

890.00

ร้านอือ่ จิ้นกวง

890.00

2 เมย.63

วัสดุงานบ้านงานครัว

2 เมย.63

จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงผ้า
งานจ่ายกลาง
2 เมย.63 วัสดุสานักงาน

2,866.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม
42,400.00

หจก.ทิพมณีรัตน์เจริญ

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ตามข้อกาหนด
อะทองไดนาโม
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ห้างสหภัณฑ์
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านโอเค 20
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
สว่างโอสถฯ
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
นายศรีชยั โอมอภิญญาณคณ
ุ สมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านอือ่ จิ้นกวง
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

2,866.00 ร้านสมาร์ทคอม
42,400.00

2,550.00

สยามแม็คโคร

2,550.00

3 เมย. 63 วัสดุสานักงาน

5,900.00

พี เอ็นเอสไฮเทคฯ

5,900.00

3 เมย. 63 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,999.00

บจก.โฮมโปรฯ

1,999.00

คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
หจก.ทิพมณีรัตน์เจริญ คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
สยามแม็คโคร
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
พี เอ็นเอสไฮเทคฯ
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.โฮมโปรฯ
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา
25 มีค. 63
139/2563
14 กพ. 63
400/2563
24 มีค.63
399/2563
24 มีค.63
401/2563
24 มีค.63
313/2563
28 กพ.63
221/2563
8 มค. 63
245/2563
3 กพ.63
101/2563
27 กพ.63
244/2563
3 กพ.63
100/2563
27 กพ.63
237/2563
27 มค.63

ว.ด.ป.

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
3 เมย.63 จ้างซ่อมบารุงหม้อแปลงไฟฟ้า 16,000.00
งานจัดซิ้อ/จัดจ้าง

วิธซี ื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
นายวีรชัย ภูท่ รัพย์มี

3 เมย.63 จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 151,900.00

นางวันวิสาข์ ดาเนินผล

13 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว

เอส.เอส.คอตตอนไทยฯ

13 เมย.63

วัสดุเครื่องบริโภค

13 เมย.63

วัสดุกอ่ สร้าง

13 เมย.63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
13 เมย.63 วัสดุประปา

322,390.00

ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
16,000.00 นายวีรชัย ภูท่ รัพย์มี คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
151,900.00 นางวันวิสาข์ ดาเนินผล คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
322,390.00 เอส.เอส.คอตตอนไทยฯ คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

1,261.00 เฉพาะเจาะจง วรรณโชติ แป้นเกิด

1,261.00 วรรณโชติ แป้นเกิด

1,625.00

1,625.00

595.00
2,544.00

หจก.อรุณสกุล
ร้านครูยิ้น
หจก.อรุณสกุล

595.00
2,544.00

13 เมย.63 วัสดุการแพทย์

17,000.00

บจก.ท็อปเวิลเทรด

17,000.00

13 เมย.63 จ้างเหมาปรับปรุงโรงพักขยะ
ติดเชือ้ รพ.ปน.
13 เมย.63 วัสดุไฟฟ้า

97,500.00

หจก.โฮม 168

97,500.00

52,705.00

ร้านศรีชยั

52,705.00

13 เมย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับคัดเลือก

6,150.00

บจก.พี เอ็น เอส ไฮเทคฯ

6,150.00

คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
หจก.อรุณสกุล
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านครูยิ้น
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
หจก.อรุณสกุล
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.ท็อปเวิลเทรด คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
หจก.โฮม 168
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านศรีชยั
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.พี เอ็น เอส ไฮเทคฯคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา
90/2563
21 พย.63
สธ 4/2563
31 มค. 63
684/2562
8 ตค. 63
312/2563
28 กพ.63
216/2563
7 มค.63
421/2563
26 มีค. 63
289/2563
18 กพ.63
91/2563
17 กพ.63
135/2563
16 มีค. 63
28/2563
13 ธค. 63
55/2563
15 มค.63

ว.ด.ป.

งานจัดซิ้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ วิธซี ื้อ/จ้าง
ผู้เสนอราคา
ราคากลาง
4,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครูยิ้น

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือก

13 เมย.63

วัสดุสานักงาน

4,120.00 ร้านครูยิ้น

13 เมย.63

วัสดุสานักงาน

3,250.00

อัญชลี

3,250.00 อัญชลี

13 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว

3,270.00

ร้านสหภัณฑ์

3,270.00 ร้านสหภัณฑ์

13 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว

640.00

ร้านโอเค 20

640.00 ร้านโอเค 20

13 เมย.63 วัสดุไฟฟ้า

1,140.00

บจก.โฮมไลท์ตงิ้

1,140.00 บจก.โฮมไลท์ตงิ้

13 เมย.63 วัสดุงานบ้านงานครัว

1,510.00

ร้านโอเค 20

1,510.00 ร้านโอเค 20

13 เมย.63 วัสดุสานักงาน

240.00

หจก.อรุณสกุล

240.00 หจก.อรุณสกุล

13 เมย.63 วัสดุสานักงาน

385.00

หจก.อรุณสกุล

385.00 หจก.อรุณสกุล

13 เมย.63

วัสดุเครื่องบริโภค

13 เมย.63

วัสดุกอ่ สร้าง

13 เมย.63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
13 เมย.63 วัสดุประปา

1,261.00 เฉพาะเจาะจง วรรณโชติ แป้นเกิด

1,261.00 วรรณโชติ แป้นเกิด

1,625.00

1,625.00 หจก.อรุณสกุล

595.00
2,544.00

หจก.อรุณสกุล
ร้านครูยิ้น
หจก.อรุณสกุล

595.00 ร้านครูยิ้น
2,544.00 หจก.อรุณสกุล

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา
385/2563
20 มีค. 63
410/2563
25 มีค. 63
411/2563
25 มีค. 63
386/2563
20 มีค. 63
229/2563
16 มค.63
323/2563
3 มีค. 63
422/2563
26 มีค. 63
228/2563
15 มค.63

คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง

312/2563
28 กพ.63
216/2563
7 มค.63
421/2563
26 มีค. 63
289/2563

ว.ด.ป.

งานจัดซิ้อ/จัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธซี ื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับคัดเลือก

เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา
18 กพ.63
91/2563
17 กพ.63
135/2563
16 มีค. 63
28/2563
13 ธค. 63
55/2563
15 มค.63

42,510.00 บจก.วัฒนาออยล์

529/2563
30 มีค.63
83/2563
29 มค.63
397/2563
23 มีค.63
81/2562
19 พย.62
348/2563
10 มีค.63
173/2563
30 มีค.63
161/2562
12 ธค. 62

13 เมย.63 วัสดุการแพทย์

17,000.00

บจก.ท็อปเวิลเทรด

17,000.00

13 เมย.63 จ้างเหมาปรับปรุงโรงพักขยะ
ติดเชือ้ รพ.ปน.
13 เมย.63 วัสดุไฟฟ้า

97,500.00

หจก.โฮม 168

97,500.00

52,705.00

ร้านศรีชยั

52,705.00

13 เมย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์

6,150.00

บจก.พี เอ็น เอส ไฮเทคฯ

13 เมย.63 ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง ปจด.มีค.63 42,510.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนาออยล์
14 เมย. 63

วัสดุสานักงาน

6,150.00

5,921.00

อัญชลี

5,921.00

1,070.00

ร้านครูยิ้น

1,070.00

16 เมย.63 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900.00

บจก.จาเริญแพทย์ภัณฑ์

4,900.00

17 เมย.63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ร้านตาเอก

14 เมย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

17 เมย.63 จ้างเหมาติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
โรงซักผ้า
17 เมย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์

700.00

700.00

24,000.00

นายไพศาล ศรีสมบูรณ์

24,000.00

2,300.00

บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทคฯ

2,300.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
ตามข้อกาหนด
บจก.ท็อปเวิลเทรด คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
หจก.โฮม 168
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านศรีชยั
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.พี เอ็น เอส ไฮเทคฯคุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
อัญชลี
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านครูยิ้น
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.จาเริญแพทย์ภัณฑ์ คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านตาเอก
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
นายไพศาล ศรีสมบูรณ์ คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทคฯ คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

ว.ด.ป.

งานจัดซิ้อ/จัดจ้าง

17 เมย.63 วัสดุประปา

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
800.00

วิธซี ื้อ/จ้าง

ผู้เสนอราคา
หจก.อรุณสกุล

13 เมย.63 ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง ปจด.มีค.63 42,510.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนาออยล์
14 เมย. 63

วัสดุสานักงาน

ราคาที่เสนอ

5,921.00

1,070.00

ร้านครูยิ้น

1,070.00

16 เมย.63 วัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์ 4,900.00

บจก.จาเริญแพทย์ภัณฑ์

4,900.00

17 เมย.63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ร้านตาเอก

17 เมย.63 จ้างเหมาติดตัง้ ระบบไฟฟ้า
โรงซักผ้า
17 เมย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์
17 เมย.63 วัสดุประปา
17-เม.ย.-63 วัสดุเครื่องบริโภค

700.00

24,000.00

นายไพศาล ศรีสมบูรณ์

24,000.00

2,300.00

บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทคฯ

2,300.00

800.00
3,360.00 เจาะจง

17-เม.ย.-63 วัสดุงานบ้านงานครัง

800.00 เจาะจง

17-เม.ย.-63 ครุภัณฑ์การแพทย์

775.03 เจาะจง

หจก.อรุณสกุล

800.00

บจก.แอ็ปปี้ดร้ง

3,360.00

บ.แสงฟ้าวัฒนา
เฟอร์นิเจอร์
บจก.โฮมโปรดักส์

เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา
183/2562
19 เมย. 62

คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
อัญชลี
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านครูยิ้น
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.จาเริญแพทย์ภัณฑ์ คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
ร้านตาเอก
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
นายไพศาล ศรีสมบูรณ์ คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทคฯ คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
หจก.อรุณสกุล
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.แอ็ปปี้ดริ้ง
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บ.แสงฟ้าวัฒนา
คุณสมบัตติ รง
เฟอร์นิเจอร์
ตามข้อกาหนด
บจก.โฮมโปรดักส์
คุณสมบัตติ รง

529/2563
30 มีค.63
83/2563
29 มค.63
397/2563
23 มีค.63
81/2562
19 พย.62
348/2563
10 มีค.63
173/2563
30 มีค.63
161/2562
12 ธค. 62
183/2562
19 เมย. 62
264/2563
11-ก.พ.-63
465/2563
2-เม.ย.-63
222/2563

42,510.00 บจก.วัฒนาออยล์

อัญชลี

700.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

800.00 หจก.อรุณสกุล

5,921.00

14 เมย. 63 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ผู้ได้รับคัดเลือก

800.00
775.03

ว.ด.ป.

งานจัดซิ้อ/จัดจ้าง

17-เม.ย.-63 วัสดุการแพทย์
17-เม.ย.-63 วัสดุกอ่ สร้าง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธซี ื้อ/จ้าง

1,100.00 เจาะจง
175.00 เจาะจง

17-เม.ย.-63 วัสดุงานบ้านงานครัว

4,911.10 เจาะจง

17-เม.ย.-63 วัสดุไฟฟ้า

1,350.00 เจาะจง

17-เม.ย.-63 วัสดุงานบ้านงานครัว
17-เม.ย.-63 วัสดุไฟฟ้า
20-เม.ย.-63 วัสดุงานบ้านงานครัว
20-เม.ย.-63 จ้างเหมาทาความสะอาด
20-เม.ย.-63 วัสดุคอมพิวเตอร์
22-เม.ย.-63 จ้างก่อสร้าง
21-เม.ย.-63 วัสดุงานบ้านงานครัว

32,360.00 เจาะจง
480.00 เจาะจง
17,400.00 เจาะจง
142,200.00 E-BIDDING

ผู้เสนอราคา
เซ็นเตอร์
นางสมภพ ถนอมชู
หจก.อรุณสกุล
บจก.โฮมโปรดักส์
เซ็นเตอร์
บจก.นครบ้านไฟฟ้า
หจก.บี.บี.เค
แอดวานซ์,มัลติเทรด
หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์
นศฯ
เอส.เอส คอทตอนไทย
คอร์เปอร์เรชัน่

ราคาที่เสนอ

1,100.00
175.00
4,911.10
1,350.00
32,360.00
480.00
17,400.00

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
เซ็นเตอร์
ตามข้อกาหนด
นางสมภพ ถนอมชู คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
หจก.อรุณสกุล
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.โฮมโปรดักส์
คุณสมบัตติ รง
เซ็นเตอร์
ตามข้อกาหนด
บจก.นครบ้านไฟฟ้า คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
หจก.บี.บี.เค
คุณสมบัตติ รง
แอดวานซ์,มัลติเทรด ตามข้อกาหนด
หจก.นครวิทยุ-โทรทัศน์ คุณสมบัตติ รง
นศฯ
ตามข้อกาหนด
เอส.เอส คอทตอนไทย คุณสมบัตติ รง
คอร์เปอร์เรชัน่
ตามข้อกาหนด

บจก.ธมนวรรณ
คอมเมอร์เซียล
ร้านทวีทรัพย์ 888

142,200.00 บจก.ธมนวรรณ
คอมเมอร์เซียล
20,000.00 ร้านทวีทรัพย์ 888

428,973.45 เจาะจง

หจก.เค.เค.คอน

428,973.45 หจก.เค.เค.คอน

7,925.00 เจาะจง

สมาร์ทเทเลคอม

7,925.00 สมาร์ทเทเลคอม

20,000.00 เจาะจง

คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา
9-ม.ค.-63
362/2563
13-มี.ค.-63
356/2563
12-มี.ค.-63
363/2563
13-มี.ค.-63
067/2563
1-พ.ย.-62
174/2563
30-มี.ค.-63
444/2563
30-มี.ค.-63
137/2563
19-เม.ย.-63
สธ 3/2563
26-ธ.ค.-62
57/2563
3-ม.ค.-63
สธ295/2562
1-ก.ค.-62
193/2563
3-เม.ย.-63

ว.ด.ป.

งานจัดซิ้อ/จัดจ้าง

21-เม.ย.-63 จ้างเก็บขน ย้ายและ
กาจัดขยะมูลฝอยติดเชือ้
21-เม.ย.-63 วัสดุสานักงานแบบพิมพ์

วงเงินงบประมาณ วิธซี ื้อ/จ้าง
ราคากลาง
23,681.00 เจาะจง
13,900.00 เจาะจง

21-เม.ย.-63 ครุภัณฑ์สานักงาน

42,290.00 เจาะจง

21-เม.ย.-63 วัสดุงานทั่วไป

21,083.28 เจาะจง

21-เม.ย.-63 วัสดุคอมพิวเตอร์

30,000.00 เจาะจง

21-เม.ย.-63 วัสดุสานักงาน

ราคาที่เสนอ

บจก.ไฟศาลอีเนอร์จี

23,681.00

นายวีรศักดิ์ จิตรอักษร
จิตรอักษรการพิมพ์
ไซเบอร์การ์ด 2

13,900.00

อิมพีเรียลเคล้น
แอนซัพพลาย
ร้านทวีทรัพย์ 888

21,083.28

9,500.00

42,290.00

30,000.00

21-เม.ย.-63 ค่าเช่าเครื่อง X-ray

64,990.00 E-BIDDING

สมาร์ทคอร์ปอเรชัน่
แอนซัพพลาย
อิมพีเรียลเคล้น
แอนซัพพลาย
อัญชลี
โดยนางวัลลี แซ่เหียบ
บจก.จีดโี ฟร์

24-เม.ย.-63 ค่าเช่าเครื่อง X-ray

64,990.00 E-BIDDING

บจก.จีดโี ฟร์

64,990.00

24-เม.ย.-63 ค่าเช่าเครื่อง X-ray

64,900.00 E-BIDDING

บจก.จีดโี ฟร์

64,900.00

21-เม.ย.-63 วัสดุทั่วไป
21-เม.ย.-63 วัสดุสานักงาน

9,500.00 เจาะจง

ผู้เสนอราคา

10,058.00 เจาะจง
6,107.00 เจาะจง

10,058.00
6,107.00
64,990.00

ผู้ได้รับคัดเลือก

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
บจก.ไฟศาลอีเนอร์จี คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
นายวีรศักดิ์ จิตรอักษร คุณสมบัตติ รง
จิตรอักษรการพิมพ์ ตามข้อกาหนด
ไซเบอร์การ์ด 2
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
อิมพีเรียลเคล้น
คุณสมบัตติ รง
แอนซัพพลาย
ตามข้อกาหนด
ร้านทวีทรัพย์ 888 คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
สมาร์ทคอร์ปอเรชัน่
คุณสมบัตติ รง
แอนซัพพลาย
ตามข้อกาหนด
อิมพีเรียลเคล้น
คุณสมบัตติ รง
แอนซัพพลาย
ตามข้อกาหนด
อัญชลี
คุณสมบัตติ รง
โดยนางวัลลี แซ่เหียบ ตามข้อกาหนด
บจก.จีดโี ฟร์
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.จีดโี ฟร์
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด
บจก.จีดโี ฟร์
คุณสมบัตติ รง
ตามข้อกาหนด

เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา
102/2563
27-ก.พ.-63
147/2563
23-มี.ค.-63
175/2563
31-มี.ค.-63
132/2563
13-มี.ค.-63
189/2563
2-เม.ย.-63
193/2563
3-เม.ย.-63
631/2563
10-ก.ย.-62
204/2563
7-เม.ย.-63
สธ 7/2562
30-ก.ย.-62
สธ 7/2563
1-ต.ค.-62
สธ 7/2564
2-ต.ค.-62

แบบ สขร.1

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม
โรงพยาบาลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับ
ที่
1

ว/ด/ป

งานจัดซิ้อ/จัดจาง

1-พ.ค.-63 รถเข็นผูปวยแบบพับได

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ราคากลาง
6,000.00 เฉพาะเจาะจง
147,000.00 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับคัดเลือก

บจก.ซีลเลอรเมดิคอล

6,000.00 บจก.ซีลเลอรเมดิคอล

นางวันวิสาข ดําเนินผล

147,000.00 นางวันวิสาข ดําเนินผล

2

5-พ.ค.-63 จางเหมาประกอบอาหารผูปวย

3

7-พ.ค.-63 ชุดตรวจน้ํา

26,001.00 เฉพาะเจาะจง

อ.ภักดีวิศวกรรม

26,001.00 อ.ภักดีวิศวกรรม

4

7-พ.ค.-63 ครุภัณฑสํานักงาน

19,200.00 เฉพาะเจาะจง

สมารทเทเลคอม

19,200.00 สมารทเทเลคอม

5

7-พ.ค.-63 จางซอมเครื่องปรับอากาศ

6,100.00 เฉพาะเจาะจง

ปากพนังอิเลคทริศ

6,100.00 ปากพนังอิเลคทริศ

6

7-พ.ค.-63 วัสดุงานบานงานครัว

5160 เฉพาะเจาะจง

สมารทเทเลคอม

5,160.00 สมารทเทเลคอม

7

7-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงาน

1750 เฉพาะเจาะจง

กําธร กระจกอลูมิเนียม

1,750.00 กําธร กระจกอลูมิเนียม

8

7-พ.ค.-63 วัสดุอื่นๆ

1,064.00 เฉพาะเจาะจง

9

7-พ.ค.-63 วัสดุงานบานงานครัว

3,300.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.มิสเตอร
ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ)
รานสมารทเทเลคอม

1,064.00 บจก.มิสเตอร
ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ)
3,300.00 รานสมารทเทเลคอม

10

7-พ.ค.-63 วัสดุเครื่องบริโภค

4,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทอปปดริ้ง

4,200.00 บริษัทอปปดริ้ง

11

7-พ.ค.-63 คาซอมครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง นข 4447 นศ

2,600.00 เฉพาะเจาะจง

อูอนันตกลการ

2,600.00 อูอนันตกลการ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา
136/2563,
ลว.20 มี.ค.2563
สธ 4/2563
ลว31 ม.ค.2563
214/2563
ลว17 เม.ย.2563
149/2563
ลว 24 มี.ค.2563
676/2563
ลว 13 ก.ย.2563
134/2563
ลว 16 มี.ค.2563
263/2563
ลว 11 ก.พ.2563
225/2563
ลว 10 ม.ค.2563
409/2563
ลว 25 มี.ค.2563
298/2563
ลว 25 ก.พ.2563
248/2563
ลว 4 ก.พ.2563

ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

งานจัดซิ้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา

12

7-พ.ค.-63 คาซอมครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง กฉ 9408 นศ

1,480.00 เฉพาะเจาะจง

อูอนันตกลการ

1,480.00 อูอนันตกลการ

คุณสมบัติตรง 246/2563
ตามขอกําหนด ลว 4 ก.พ.2563

13

7-พ.ค.-63 คาซอมครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง กบ-2006 นศ

4,900.00 เฉพาะเจาะจง

อูอนันตกลการ

4,900.00 อูอนันตกลการ

คุณสมบัติตรง 241/2563
ตามขอกําหนด ลว 30 ม.ค.2563

14

7-พ.ค.-63 วัสดุประปา

82.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อรุณสกุล

15

7-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงาน

82.00 หางหุนสวนจํากัดอรุณสกุล

2,030.00 เฉพาะเจาะจง

โรงพิมพวัฒนาลอก
และตรายาง

2,030.00 โรงพิมพวัฒนาลอก
และตรายาง

8,205.00 เฉพาะเจาะจง

นายอภิสิทธิ์ ถือทอง

8,205.00 นายอภิสิทธิ์ ถือทอง

16

12-พ.ค.-63 คาซอมครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง กธ 3520 นศ

17

12-พ.ค.-63 จางทําความสะอาดอาคาร

18

12-พ.ค.-63 วัสดุงานบานงานครัว

32,742.00 เฉพาะเจาะจง

19

12-พ.ค.-63 ประกวดราคาเชาเชาชุดเครื่องแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย 31 ม.ค.2563

64,990.00 E-BIDDING

20

12-พ.ค.-63 ประกวดราคาเชาเชาชุดเครื่องแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย 29 ก.พ.2563

64,990.00 E-BIDDING

142,200.00 E-BIDDING

คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

คุณสมบัติตรง 240/2563
ตามขอกําหนด 27-เม.ย.-63

บจก.ธมนวรรณคอมเมอรเชียล 142,200.00 บจก.ธมนวรรณ
คุณสมบัติตรง
คอมเมอรเชียล
ตามขอกําหนด
บจก.แอลไลสอินเตอรเทรด
32,742.00 บจก.แอลไลสอินเตอรเทรด คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
บจก.จี.ดี.โฟร
64,990.00 บจก.จี.ดี.โฟร
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
บจก.จี.ดี.โฟร

64,990.00 บจก.จี.ดี.โฟร

265/2563
ลว 11 ก.พ.2563
202/2563
ลว 24 มี.ค.2563

สธ 3/2563
,26 ธ.ค.2563
106/2563
ลว 2 มี.ค.2563
สธ 7/2563
ลว 30 ก.ย.2563

คุณสมบัติตรง สธ 7/2563
ตามขอกําหนด ลว 30 ก.ย.2563

ลําดับ ว/ด/ป
งานจัดซิ้อ/จัดจาง
ที่
21 12-พ.ค.-63 ประกวดราคาเชาเชาชุดเครื่องแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย 31 มี.ค.2563

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ราคากลาง
64,999.00 E-BIDDING

5,680.00 เฉพาะเจาะจง

ผูเสนอราคา
บจก.จี.ดี.โฟร

อรุณสกุล

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับคัดเลือก

64,999.00 บจก.จี.ดี.โฟร

22

13-พ.ค.-63 วัสดุทั่วไป

5,680.00 อรุณสกุล

23

20-พ.ค.-63 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หลอลื่นประจําเดือนเมษายน 2563

25,660.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.วัฒนาออยล

25,660.00 บจก.วัฒนาออยล

24

20-พ.ค.-63 วัสดุคอมพิวเตอร (หมึก)

10,920.00 E-BIDDING

25

20-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงานสติ๊กเกอรบอรดผัง
ผังบังคับบัญชาของกลุมงานตางๆ

8,230.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.พีเอ็นเอสไอ
เทคแอนดเซอรวิส
นายรัฏฐชัย นาคเกษม

10,920.00 บจก.พีเอ็นเอสไอ
เทคแอนดเซอรวิส
8,230.00 นายรัฏฐชัย นาคเกษม

26

20-พ.ค.-63 จางเก็บขยะและกําจัด
ขยะมูลฝอยติดเชื้อ

15,470.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ไฟศาลอีเนอรจี

8,230.00 บจก.ไฟศาลอีเนอรจี

27

20-พ.ค.-63 สัญญาเชาคอมพิวเตอร

64,990.00 E-BIDDING

บจก.จี.ดี.โฟร

15,470.00 บจก.จี.ดี.โฟร

28

20-พ.ค.-63 ครุภัณฑการแพทย

54,000.00 เฉพาะเจาะจง

บจก.ฮัมรินทรเมดิคอล

54,000.00 บจก.ฮัมรินทรเมดิคอล

29

21-พ.ค.-63 วัสดุประปา

3,081.60 เฉพาะเจาะจง

บจก.บานน้ําอารโอ

3,081.60 บจก.บานน้ําอารโอ

30

21-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงาน

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

อัญชลี โดยนางวัลลี แซเหียบ

31

21-พ.ค.-63 ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง กต-5226

1,200.00 เฉพาะเจาะจง

อูอนันตกลการ

1,200.00 อัญชลี
โดยนางวัลลี แซเหียบ
1,200.00 อูอนันตกลการ

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่ใบสั่งซื้อ
โดยสรุป
หรือสัญญา
คุณสมบัติตรง สธ 7/2563
ตามขอกําหนด ลว 30 ก.ย.2564
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

135/2563
18-มี.ค.-63
540/2563
ลว 31 มี.ค.2563

คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

245/2563
ลว 29 เม.ย.2563
18/2563
ลว 3 ธ.ค.2563

คุณสมบัติตรง 176/2563
ตามขอกําหนด ลว 31 มี.ค.2563
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

สธ 7/2562
,ลว 30 ก.ย.2563
568/2563
ลว 5 พ.ค.2563
217/2563
ลว 7 ม.ค.2563
571/2563
,ลว 5 พ.ค.2563
546/2563
ลว 23/ เม.ย.2563

ลําดับ
ที่

ว/ด/ป

งานจัดซิ้อ/จัดจาง

วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับคัดเลือก

32

21-พ.ค.-63 วัสดุกอสราง

2,015.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อรุณสกุล

2,015.00 หจก.อรุณสกุล

33

21-พ.ค.-63 วัสดุไฟฟา

4,650.00 เฉพาะเจาะจง

Cyberguard 2

4,650.00

34

21-พ.ค.-63 วัสดุกอสราง

1,190.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อรุณสกุล

1,190.00

35

21-พ.ค.-63 วัสดุกอสราง

1,640.00 เฉพาะเจาะจง

ราน ช.วัสดุภัณฑ

1,640.00

36

21-พ.ค.-63 วัสดุเครื่องบริโภค

585.00 เฉพาะเจาะจง

37

21-พ.ค.-63 วัสดุคอมพิวเตอร

2,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทพีเอ็นเอสไอเทคแอนดเซอรวิส 2,750.00
จํากัด

38

21-พ.ค.-63 วัสดุกอสราง

1,990.20 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภัทรคาวัสดุ
จ.นครศรีธรรมราช

1,990.20

39

21-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงาน

1,800.00 เฉพาะเจาะจง

กําธร กระจกอลูมิเนียม

1,800.00 กําธร กระจกอลูมิเนียม

40

21-พ.ค.-63 จางเหมาปรับปรุงเคารเตอรสําหรับ
เก็บวัสดุอุปกรณหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน

41

28-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงาน
กระดาษถายเอกสาร A๔

24,600.00 เฉพาะเจาะจง

5,300.00 เฉพาะเจาะจง

วรรณโชติ แปนเกิด

หจก.โฮม 168

บจก.พีเอ็นเอสไอ
เทคแอนดเซอรวิส

585.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
Cyberguard 2
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
หจก.อรุณสกุล
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
ราน ช.วัสดุภัณฑ
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
วรรณโชติ แปนเกิด
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
บจก.พีเอ็นเอสไอเทคแอนดเซอรคุวณิสสมบัติตรง
ตามขอกําหนด
หจก.ภัทรคาวัสดุ
คุณสมบัติตรง
ตามขอกําหนด

24,600.00 หจก.โฮม 168

5,300.00 บจก.พีเอ็นเอสไอ
เทคแอนดเซอรวิส

เลขที่ใบสั่งซื้อ
หรือสัญญา
354/2563
ลว 11 มี.ค.2563
377/2563
ลว 17 มี.ค.2563
201/2563
ลว 2 ม.ค.2563
13/68
,ลว 7 เม.ย.2563
5/28
ลว 31 มี.ค.2563
14/89
ลว 24 มี.ค.2563
2/9
ลว 5 พ.ค.2563

คุณสมบัติตรง 18/83
ตามขอกําหนด ลว 31 มี.ค.2563
คุณสมบัติตรง
1/44
ตามขอกําหนด ลว 8 ม.ค.2563
คุณสมบัติตรง
1/10
ตามขอกําหนด ลว 19 พ.ค.2563

แบบ สขร.1

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มิถุนายน
โรงพยาบาลปากพนัง อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่

ว.ด.ป.
22-มิ.ย.-63

เลขที่
โครงกำร
-

ครุภัณฑ์กำรแพทย์

วงเงินงบประมำณ วิธีซอื้ /จ้ำง
รำคำกลำง
84,000.00 E-bidding

1
2

22-มิ.ย.-63

-

ครุภัณฑ์กำรแพทย์

658,000.00 E-bidding

บริษัท โซวิค จำกัด

3

22-มิ.ย.-63

-

ครุภัณ์กำรแพทย์

45,000.00 E-bidding

บริษัทวิวัฒน์กำรช่ำง

4

23-มิ.ย.-63

-

5

23-มิ.ย.-63

12859

จ้ำงเหมำซ่อมปรับปรุงฝ้ำ
เพดำน อำคำรผูป้ ่วยหญิง
(เดิม)
วัสดุสำนักงำน

6

23-มิ.ย.-63

12860

วัสดุสำนักงำน

7

23-มิ.ย.-63

12861

วัสดุสำนักงำน

8

23-มิ.ย.-63

12862

วัสดุอื่นๆ

9

23-มิ.ย.-63

12863

10

23-มิ.ย.-63

12864

ค่ำซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ
และขนส่ง กบ-2006
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่

11

23-มิ.ย.-63

12865

12

23-มิ.ย.-63

12866

งำนจัดซิอ้ /จัดจ้ำง

ผูเ้ สนอรำคำ
บริษัทนำวิวัฒน์กำรช่ำง

354,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.โฮม 168

รำคำที่เสนอ

ผูไ้ ด้รับคัดเลือก

84,000.00 บริษัทนำวิวัฒน์กำรช่ำง
658,000.00 บริษัท โซวิค จำกัด
45,000.00 บริษัทวิวัฒน์กำรช่ำง
354,000.00 หจก.โฮม 168

665.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนถ่ำยเอกสำร
ร้ำนเอป เปิ้ล
3,840.00 เฉพำะเจำะจง อัญชลี โดย
นำงวัลลี แซ่เหียบ
400.00 เฉพำะเจำะจง อัญชลี โดย
นำงวัลลี แซ่เหียบ
320.00 เฉพำะเจำะจง นำยศรีชัย โอมอภิญญำณ

665.00 ร้ำนถ่ำยเอกสำร
ร้ำนเอป เปิ้ล
3,840.00 อัญชลี โดย
นำงวัลลี แซ่เหียบ
400.00 อัญชลี โดย
นำงวัลลี แซ่เหียบ
320.00 นำยศรีชัย โอมอภิญญำณ

4,100.00 เฉพำะเจำะจง อู่อนันต์กลกำร

4,100.00 อู่อนันต์กลกำร

245.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนครูยิ้น

245.00 ร้ำนครูยิ้น

วัสดุกำรเกษตร

730.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อรุณสกุล

730.00 หจก.อรุณสกุล

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง

840.00 เฉพำะเจำะจง เจริญไดนำโม

840.00 เจริญไดนำโม

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด

เลขที่ใบสัง่ ซือ้
หรือสัญญำ
สธ 2/2563, ลว 16 ต.ค.2563
24-ธ.ค.-63
สธ 4/2563 ,ลว 28 ต.ค.2563
27-ม.ค.-63
สธ 2/2563,ลว 16 ต.ค.2563
24-ธ.ค.-62
สธ 5/2563,ลว 7 เม.ย.2563
๘-มิ.ย.-๐๖

คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด

249/2563,ลว 5 ก.พ.2563
7-ก.พ.-63
649/2563,ลว 28 พ.ค.2563
5-มิ.ย.-63
652/2563,ลว29 พ.ค.2563
29-พ.ค.-63
665/2563,ลว 5 มิ.ย.2563
5-มิ.ย.-63
591/2563,ลว 8 พ.ค.2563
11-พ.ค.-63
215/2563,ลว 6 ม.ค.2563
8-ม.ค.-63
648/2563,ลว 28 พ.ค.2563
29-พ.ค.-63
656/2563,ลว 1 มิ.ย.2563
5-มิ.ย.-63

13

23-มิ.ย.-63

12867

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

642.00 เฉพำะเจำะจง บจก.เตือนใจพำณิชย์กรุป๊

642.00 บจก.เตือนใจพำณิชย์กรุป๊

14

23-มิ.ย.-63

12868

วัสดุอื่นๆ

205.00 เฉพำะเจำะจง นำยศรีชัย โอมอภิญญำณ

205.00

15

23-มิ.ย.-63

12870

วัสดุสำนักงำน

952.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ห้ำงผ้ำโชคดี

952.00

16

23-มิ.ย.-63

12872

วัสดุสำนักงำน

17

23-มิ.ย.-63 63067123379 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

18
19

23-มิ.ย.-63 63067128938 จ้ำงเก็บ ขนย้ำยและกำจัด
ขยะมูลฝอยติดเชือ้
29-มิ.ย.-63
12873
วัสดุสำนักงำน

1,400.00 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพย์วัฒนำบล๊อก
และตรำยำง
21,465.00 เฉพำะเจำะจง หจก.บี.บี.เค.แอดวำนซ์
มัลติเทรด
18,445.00 เฉพำะเจำะจง บจก.ไฟศอล อีเนอร์จี

20

29-มิ.ย.-63

12877

วัสดุอื่นๆ

21

29-มิ.ย.-63

12882

วัสดุอื่นๆ

22

29-มิ.ย.-63

12883

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

23

29-มิ.ย.-63

12884

วัสดุสำนักงำน

24

29-มิ.ย.-63 63067431490 ครุภัณ์โรงงำน

25

29-มิ.ย.-63 63067125300 จ้ำงเหมำทำกันสำดพร้อม
ติดตั้งงำนซักฟอก
29-มิ.ย.-63 63067153697 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

26

400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนหญ้ำแพรก
4,465.88 เฉพำะเจำะจง บจก.โฮมโปรดักส์
เซ็นเตอร์
1,214.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อรุณสกุล
330.00 เฉพำะเจำะจง มณีรัตน์

1,400.00
21,465.00
18,445.00
400.00
4,465.88
1,214.00
330.00

336.00 เฉพำะเจำะจง อัญชลี โดย
นำงวัลลี แซ่เหียบ
6,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก.อำรักษ์กำรยนต์

6,500.00

7,300.00 เฉพำะเจำะจง ส.บูรณ์ศิลป์

7,300.00

29,318.00 เฉพำะเจำะจง บจก.แอลไลส์ อินเตอร์เทรด

336.00

29,318.00

คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
นำยศรีชัย โอมอภิญญำณ คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
หจก.ห้ำงผ้ำโชคดี
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
โรงพิมพย์วัฒนำบล๊อก
คุณสมบัติตรง
และตรำยำง
ตำมข้อกำหนด
หจก.บี.บี.เค.แอดวำนซ์
คุณสมบัติตรง
มัลติเทรด
ตำมข้อกำหนด
บจก.ไฟศอล อีเนอร์จี
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
ร้ำนหญ้ำแพรก
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
บจก.โฮมโปรดักส์
คุณสมบัติตรง
เซ็นเตอร์
ตำมข้อกำหนด
หจก.อรุณสกุล
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
มณีรัตน์
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
อัญชลี โดย
คุณสมบัติตรง
นำงวัลลี แซ่เหียบ
ตำมข้อกำหนด
หจก.อำรักษ์กำรยนต์
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
ส.บูรณ์ศิลป์
คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด
บจก.แอลไลส์ อินเตอร์เทรด คุณสมบัติตรง
ตำมข้อกำหนด

429/2563,ลว 27 มี.ค.2563
31-มี.ค.-63
635/2563,ลว 21 พ.ค.2563
21-พ.ค.-63
650/2563,ลว 28 พ.ค.2563
4-มิ.ย.-63
673/2563,ลว 8 มิ.ย.2563
16-มิ.ย.-63
263/2563,ลว 8 มิ.ย.2563
11-มิ.ย.-63
246/2563,ลว 29 เม.ย.2563
29-พ.ค.-63
647/2563, 28 พ.ค.2563
29-พ.ค.-63
516/2563, 15 เม.ย.2563
20-เม.ย.-63
683/2563, 16 มิ.ย.2563
19-มิ.ย.-63
675/2563, 11 มิ.ย.2563
17-มิ.ย.-63
677/2563, 12 มิ.ย.2563
17-มิ.ย.-63
270/2563, 9 มิ.ย.2563
11-มิ.ย.-63
261/2563, 5 มิ.ย.2563
17-มิ.ย.-63
269/2563, 9 มิ.ย.2563
19-มิ.ย.-63

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กรกฏาคม
โรงพยาบาลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับที่
1
2

ว.ด.ป.

เลขที่
งานจัดซิ้อ/จัดจาง
โครงการ
2 ก.ค.2563 63067406621 วัสดุสํานักงาน

3

3-ก.ค.-63 63047529077 จางเหมาประกอบ
อาหารผูปวย
3-ก.ค.-63
12813
วัสดุอื่นๆ

4

3-ก.ค.-63

12858

วัสดุสํานักงาน

5

3-ก.ค.-63

12875

วัสดุอื่นๆ

6

3-ก.ค.-63

12876

วัสดุงานบานงานครัว

7

3-ก.ค.-63

12878

วัสดุไฟฟา

8

3-ก.ค.-63

12879

วัสดุอื่นๆ

9

3-ก.ค.-63

12881

วัสดุงานบานงานครัว

10

3-ก.ค.-63

12885

วัสดุไฟฟา

11

3-ก.ค.-63

6.30067E+11 ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องสแกน

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ราคากลาง
19,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สมารทคอรปอเรชั่น
แอนด ซัพพลาย
105,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวันวิสาข ดําเนินผล

ราคาที่เสนอ
19,000.00
105,000.00

1,465.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุรสกุล

1,465.00

3,918.00 เฉพาะเจาะจง รานถายเอกสาร
รานแอป เปล
2,345.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส
เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน)
712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น
ซิสเทม จํากัด
2,200.00 เฉพาะเจาะจง เอส พี วี ซัพพลาย

3,918.00

429.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส
เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน)
1,389.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส
เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน)
650.00 เฉพาะเจาะจง เอส พี ที ซัพพลาย
16,300.00 เฉพาะเจาะจง ไอคอน มัลติมีเดีย

2,345.46
712.00
2,200.00
429.00

ผูไดรับคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่ใบสั่งซื้อ
โดยสรุป
หรือสัญญา
บจก.สมารทคอรปอเรชั่น คุณสมบัติตรง 277/2563, 23 มิ.ย.2563
แอนด ซัพพลาย
ตามขอกําหนด
25-มิ.ย.-63
นางวันวิสาข ดําเนินผล
คุณสมบัติตรง สธ 6/2563, 28 เม.ย.2563
ตามขอกําหนด
30-มิ.ย.-63
หจก.อรุณสกุล
คุณสมบัติตรง 380/2563, 18 มี.ค.2563
ตามขอกําหนด
19-มี.ค.-63
รานถายเอกสาร
คุณสมบัติตรง 089/2563, 18 พ.ย.2563
รานแอป เปล
ตามขอกําหนด
27-มี.ค.-63
บริษัท โฮมโปรดักส
คุณสมบัติตรง 674/2563, 9 มิ.ย.2563
เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน) ตามขอกําหนด
9 ม.ย.2563
บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น คุณสมบัติตรง 458/2563, 31 มี.ค.2563
ซิสเทม จํากัด
ตามขอกําหนด
3-เม.ย.-63
เอส พี วี ซัพพลาย
คุณสมบัติตรง 641/2563, 26 พ.ค.2563
ตามขอกําหนด
8-มิ.ย.-63
บริษัท โฮมโปรดักส
คุณสมบัติตรง 657/2563, 1 มิ.ย.2563
เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน) ตามขอกําหนด
15-มิ.ย.-63

1,389.04 บริษัท โฮมโปรดักส
เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน)
650.00 เอส พี ที ซัพพลาย
16,300.00 ไอคอน มัลติมีเดีย

คุณสมบัติตรง 684/2563, 16 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
17-มิ.ย.-63
คุณสมบัติตรง 685/2563, 16 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
22-มิ.ย.-63
คุณสมบัติตรง 258/2563., 1 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
10-มิ.ย.-63

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับที่
12
13

ว.ด.ป.

เลขที่
งานจัดซิ้อ/จัดจาง
โครงการ
3-ก.ค.-63 63067431490 ครุภัณฑโรงงาน

14

3-ก.ค.-63 63047087979 จางระบบโทรศัพท
ภายในโรงพยาบาล
8-ก.ค.-63 63067330911 วัสดุคอมพิวเตอร

15

14-ก.ค.-63

12874

วัสดุอื่นๆ

16

14-ก.ค.-63

12880

17

14-ก.ค.-63

12889

18

19

14-ก.ค.-63 62097178378 ประกวดราคาเชาชุดเครื่อง
แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย
เปนระบบดิจิตอลชนิดชุดรับ
สภาพสารกึ่งตัวนํา(Digital
Radiography) พรอมระบบ
รับ-สงกระจายภาพทางการ
แพทย (PAC)
16-ก.ค.-63
12871
วัสดุสํานักงาน

20

17-ก.ค.-63 63077016971 วัสดุอื่นๆ

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ราคากลาง
6,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อารักษการยนต

ราคาที่เสนอ

490,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูวดล ชัยสวัสดิ์

490,000.00

6,500.00

ผูไดรับคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่ใบสั่งซื้อ
โดยสรุป
หรือสัญญา
หจก.อารักษการยนต
คุณสมบัติตรง 270/2563, 9 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
11 มิ.ย2563
นายภูวดล ชัยสวัสดิ์
คุณสมบัติตรง สธ 6/2563, 16 เม.ย.2563
ตามขอกําหนด
15-มิ.ย.-63
บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค
คุณสมบัติตรง 274/2563, 18 มิ.ย.2563
แอนด เซอรวิส
ตามขอกําหนด
25-มิ.ย.-63
หจก.อรุณสกุล
คุณสมบัติตรง 672/2563,8 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
10-มิ.ย.-63
รานเรือนทองโฮมโปรดักส คุณสมบัติตรง 720/2563, 25 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
3-ก.ค.-63

13,640.00 เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอ็นเอส ไฮเทค
แอนด เซอรวิส
164.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล

16,640.00

ครุภัณฑสํานักงาน

32,800.00 เฉพาะเจาะจง รานเรือนทอง
โฮมโปรดักส

32,800.00

วัสดุคอมพิวเตอร

4,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค
แอนด เซอรวิส จํากัด
64,990.00 E-bidding บริษัท จี ดี โฟร จํากัด

4,720.00 บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค
แอนด เซอรวิส จํากัด
64,990.00 บริษัท จี ดี โฟร จํากัด

คุณสมบัติตรง 721/2563, 25 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
10-ก.ค.-63
คุณสมบัติตรง สธ 7/2562, 30 ก.ย.2562
ตามขอกําหนด
30-มิ.ย.-63

4,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร
34,026.00 เฉพาะเจาะจง อ.ภักดีวิศวกรรม

4,000.00 มูลนิธิพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร
34,026.00 อ.ภักดีวิศวกรรม

คุณสมบัติตรง 682/2563, 16 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
3-ก.ค.-63
คุณสมบัติตรง 280/2563, 29 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
13-ก.ค.-63

164.00

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ว.ด.ป.

21

22
23
24

25

26

เลขที่
วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ราคาที่เสนอ
ผูไดรับคัดเลือก
งานจัดซิ้อ/จัดจาง
โครงการ
ราคากลาง
29-ก.ค.-63 62067376413 จางกอสรางจางกอสราง
499,624.00 วิธีคัดเลือก หจก.ที.พี.พี.1999
499,624.00 หจก.ที.พี.พี.1999
อาคารสถานีอนามัย
โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานเกาะจาก
29-ก.ค.-63 63067420148 วัสดุการเกษตร
8,500.00 เฉพาะเจาะจง ทรายทองวิศวกิจ
8,500.00 ทรายทองวิศวกิจ
สําหรับปลูกตนไม
29-ก.ค.-63 63077212975 จางเก็บขนยายและ
20,893.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศาล อีเนอรจี
20,893.00 บริษัท ไฟศาล อีเนอรจี
กําจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
จํากัด
จํากัด
29-ก.ค.-63 63077420688 จางซอมบํารุงครุภัณฑ
5,950.00 เฉพาะเจาะจง ยืนยาว แอร-ไดนาโม โดย
5,950.00 ยืนยาว แอร-ไดนาโม โดย
ยานพาหนะรถยนต
นายวีระศักดิ์ ยืนยาว
นายวีระศักดิ์ ยืนยาว
ทะเบียน กต 471 นศ
29-ก.ค.-63 63077310399 จางเปลี่ยนถายน้ํามัน
61,632.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี พรอมท เทรดดิ้ง 61,632.00 บริษัท บี พรอมท เทรดดิ้ง
เครื่องพรอมกรองและ
แอนด เซอรวิสเซส จํากัด
แอนด เซอรวิสเซส จํากัด
แบตเตอรรี่เครื่องยนต
เครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาด 300 KM
29-ก.ค.-63 63077365014 วัสดุสํานักงาน
14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระศักดิ์ จิตรอักษร
14,400.00 นายวีระศักดิ์ จิตรอักษร
จิตรอักษรการพิมพ
จิตรอักษรการพิมพ

27

29-ก.ค.-63 63077378995 วัสดุงานบานงานครัว

5,628.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารคอรปอเรชั่น
แอนด ซัพพลาย จํากัด

28

29-ก.ค.-63 63077389285 ครุภัณฑสํานักงาน

5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรโต แพค จํากัด

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่ใบสั่งซื้อ
โดยสรุป
หรือสัญญา
คุณสมบัติตรง สธ334/2562, 5 ก.ย.2562
ตามขอกําหนด
8-ก.ค.-63

คุณสมบัติตรง 278/2563, 24 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
25-มิ.ย.-63
คุณสมบัติตรง 259/2563, 29 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
30-มิ.ย.-63
คุณสมบัติตรง 279/2563, 25 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
26-มิ.ย.-63
คุณสมบัติตรง 272/2563, 11 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
25-มิ.ย.-63

คุณสมบัติตรง 281/2563, 29 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด
3 กรกฏาคม 2563
ใบสงของเลขที่ 63/33
5,628.00 บริษัท สมารคอรปอเรชั่น คุณสมบัติตรง 282/2563, 29 มิ.ย.2563
แอนด ซัพพลาย จํากัด
ตามขอกําหนด
3 กรกฏาคม 2563
ใบสงของเลขที่ 4/44
5,200.00 บริษัท โรโต แพค จํากัด คุณสมบัติตรง 276/2563, 18 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด 19/6/2563 ,1-0002675

แบบ สขร.1
สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน กรกฎาคม
โรงพยาบาลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลําดับที่

ว.ด.ป.

29

29-ก.ค.-63

เลขที่
โครงการ
-

งานจัดซิ้อ/จัดจาง
เบิกจายน้ํามันเชื่อเพลิง
และหลอลื่น ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓

วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง
ผูเสนอราคา
ราคากลาง
34,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาออยล จํากัด

ราคาที่เสนอ

ผูไดรับคัดเลือก

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่ใบสั่งซื้อ
โดยสรุป
หรือสัญญา
34,420.00 บริษัท วัฒนาออยล จํากัด คุณสมบัติตรง 1131/2563, 30 มิ.ย.2563
ตามขอกําหนด 941/2563, 29 พ.ค.2563

