
แบบ สขร.1

ล ำดับ ว/ด/ป วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ที่ รำคำกลำง โดยสรุป หรือสัญญำ
1 10-ม.ีค.-63 จำ้งซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 6,930.00      เฉพำะเจำะจง อะทองไดนำโม 6,930.00     อะทองไดนำโม คุณสมบติัตรง 15/19

และขนส่ง กบ 2006 นศ นำยอภิสิทธ์ิ ถือทอง นำยอภิสิทธ์ิ ถือทอง ตำมข้อก ำหนด ลว 20 ธ.ค.2563
2 11-ม.ีค.-63 ค่ำน้ ำมันเชือ่เพลิงและ 48,220.00    เฉพำะเจำะจง บจก. วัฒนำออยล์ 48,220.00   บจก. วัฒนำออยล์ คุณสมบติัตรง 286/2563,222/2562

หล่อล่ืนประจ ำเดือน ม.ค.2563 ตำมข้อก ำหนด ลว 30 ม.ค.2563
3 12-ม.ีค.-63 ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด ม.ค.2563142,200.00  E-BIDDING บจก. ธมนวรรณคอมเมอร์เซียล 142,200.00 บจก. ธมนวรรณคอมเมอร์เซียล คุณสมบติัตรง สธ 3/2563

ตำมข้อก ำหนด ลว 26 ธ.ค.2562
12-ม.ีค.-63 ค่ำจำ้งเหมำท ำควำมสะอำด ก.พ.2563142,200.00  E-BIDDING บจก. ธมนวรรณคอมเมอร์เซียล 142,200.00 บจก. ธมนวรรณคอมเมอร์เซียล คุณสมบติัตรง สธ 3/2563

ตำมข้อก ำหนด ลว 26 ธ.ค.2562
4 12-ม.ีค.-63 วัสดุส ำนักงำน อัญชลี 7,336.00      เฉพำะเจำะจง อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ 7,336.00     อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ คุณสมบติัตรง 1/11,1/12

ตำมข้อก ำหนด ,ลว 14 ม.ค.2563
5 12-ม.ีค.-63 ผลิตภัณฑ์ส ำหรับซักผ้ำ 31,672.00    เฉพำะเจำะจง บจก.แอลไลส์อินเตอร์เทรด 31,672.00   บจก.แอลไลส์อินเตอร์เทรด คุณสมบติัตรง 30009

ตำมข้อก ำหนด ลว 2 ก.ย.2562
6 12-ม.ีค.-63 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,761.91      เฉพำะเจำะจง บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 3,761.91     บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ คุณสมบติัตรง 138762

ตำมข้อก ำหนด ลว 5 ม.ค.2020
7 12-ม.ีค.-63 วัสดุส ำนักงำน แบบพิมพ์ 16,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยวีรศักด์ิ จติรอักษร 16,000.00   นำยวีรศักด์ิ จติรอักษร คุณสมบติัตรง 61/26

จติรอักษรกำรพิมพ์ /จติรอักษรกำรพิมพ์ ตำมข้อก ำหนด ลว 27ก.พ.2563
8 12-ม.ีค.-63 พำเลทพลำสติก 31,750.00    เฉพำะเจำะจง บจก.พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลำย 31,750.00   บจก.พี เอส เวชภัณฑ์ ซัพพลำย คุณสมบติัตรง 630014

ตำมข้อก ำหนด ลว 9 ม.ค. 2563
9 12-ม.ีค.-63 ครุภัณฑ์กำรแพทย์ 72,400.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ไอทอปริช 72,400.00   บจก.ไอทอปริช คุณสมบติัตรง 62/0152 

ตำมข้อก ำหนด ลว 25 พ.ย.2562
10 12-ม.ีค.-63 วัสดุส ำนักงำน 1,848.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนน ำทรัพย์ 1,848.00     ร้ำนน ำทรัพย์ คุณสมบติัตรง 38/2563

ตำมข้อก ำหนด ลว 21 ต.ค.2562
11 17-ม.ีค.-63 เคร่ืองปรับอำกำศ 22,800.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำกพนังเคร่ืองเย็น 22,800.00   ร้ำนปำกพนังเคร่ืองเย็น คุณสมบติัตรง 24/20

สรปุผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน มีนาคม
โรงพยาบาลปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช

เลขที่โครงกำร งำนจดัซ้ิอ/จดัจำ้ง



ล ำดับ ว/ด/ป วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ที่ รำคำกลำง โดยสรุป หรือสัญญำ

เลขที่โครงกำร งำนจดัซ้ิอ/จดัจำ้ง

ตำมข้อก ำหนด ลว 2 ม..ค.2563
12 17-ม.ีค.-63 ครุภัรฑ์ส ำนักงำน 4,800.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำกพนังเคร่ืองเย็น 4,800.00     ร้ำนปำกพนังเคร่ืองเย็น คุณสมบติัตรง 24-พ.ค.

ตำมข้อก ำหนด ลว 12 ก.พ.2563
13 24-ม.ีค.-63 จำ้งเกบ้ ขน ย้ำยและก ำจดั 22,712.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ไฟศำลอีเนอร์จ ีจ ำกดั 22,712.00   บจก.ไฟศำลอีเนอร์จ ีจ ำกดั คุณสมบติัตรง BL004238

ขยะมูลฝอยติดเชือ้เดือน ก.พ.2563 ตำมข้อก ำหนด ลว 28 ก.พ.2563
14 24-ม.ีค.-63 ค่ำซ่อมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ 3,800.00      เฉพำะเจำะจง อู่อะทองไดนำโม 3,800.00     อู่อะทองไดนำโม คุณสมบติัตรง ม.ค.-15

และขนส่ง กจ-470 ตำมข้อก ำหนด ลว 5 ก.พ.2563
15 24-ม.ีค.-63 วัสดุโฆษณำและเผยแพ่ 4,610.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนครูย้ิน 4,610.00     ร้ำนครูย้ิน คุณสมบติัตรง 7-ก.พ.

ตำมข้อก ำหนด ลว 12ม.ีค.2563
16 24-ม.ีค.-63 วัสดุส ำนักงำน 600.00         เฉพำะเจำะจง อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ 600.00        อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ คุณสมบติัตรง ม.ค.-25

ตำมข้อก ำหนด ลว 12 ก.พ.2563
17 24-ม.ีค.-63 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 7,560.00      เฉพำะเจำะจง อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ 7,560.00     อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ คุณสมบติัตรง ม.ค.-30

ตำมข้อก ำหนด ลว 19 ก.พ.2563
18 24-ม.ีค.-63 วัดสุทั่วไป 13,972.20    เฉพำะเจำะจง อิมพีเรียลเคล้นส์ แอนซัพพลำย 13,972.20   อิมพีเรียลเคล้นส์ แอนซัพพลำย คุณสมบติัตรง 71/3694

ตำมข้อก ำหนด ลว 25 ต.ค.2562
19 24-ม.ีค.-63 วัสดุส ำนักงำนแบบพิมพ์ 22,350.00    เฉพำะเจำะจง นำยวีรศักด์ิ จติรอักษร 22,350.00   นำยวีรศักด์ิ จติรอักษร คุณสมบติัตรง 60/38

/จติรอักษรกำรพิมพ์ จติรอักษรกำรพิมพ์ ตำมข้อก ำหนด ลว 27 ม.ค.2563
20 24-ม.ีค.-63 เคร่ืองปรับอำกำศ 44,640.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำกพนังเคร่ืองเย็น 44,640.00   ร้ำนปำกพนังเคร่ืองเย็น คุณสมบติัตรง 24/21

ตำมข้อก ำหนด ลว 10 ม.ีค.2563
21 24-ม.ีค.-63 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,300.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหภัณฑ์ 3,300.00     ร้ำนสหภัณฑ์ คุณสมบติัตรง 18/2563

ตำมข้อก ำหนด ลว 19 ม.ีค.2563
22 25-ม.ีค.-63 จำ้งเกบ้ ขน ย้ำยและก ำจดั 32,470.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ไฟศำลอีเนอร์จี 32,470.00   บจก.ไฟศำลอีเนอร์จี คุณสมบติัตรง 38/2563

ขยะมูลฝอยติดเชือ้เดือน ม.ค.2563 ตำมข้อก ำหนด 27-ธ.ค.-62
23 26-ม.ีค.-63 จำ้งเหมำปรับปรุงห้องน้ ำตึกหญิง 10,500.00    เฉพำะเจำะจง นำยฤกษ์ฤทธ์ิ เครียงณรงค์ 10,500.00   นำยฤกษ์ฤทธ์ิ เครียงณรงค์ คุณสมบติัตรง 34/2563

ตำมข้อก ำหนด ลว 27 ธ.ค.2562
24 17-ม.ีค.-63 วัสดุส ำนักงำน 4,029.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนถ่ำยเอกสำรแอ๊ป เปิ้ล 4,029.00     ร้ำนถ่ำยเอกสำรแอ๊ป เปิ้ล คุณสมบติัตรง 27/19

ตำมข้อก ำหนด ลว 17ม.ค.2563



ล ำดับ ว/ด/ป วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำ รำคำที่เสนอ ผู้ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ังซ้ือ
ที่ รำคำกลำง โดยสรุป หรือสัญญำ

เลขที่โครงกำร งำนจดัซ้ิอ/จดัจำ้ง

25 17-ม.ีค.-63 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนปำกพนังเคร่ืองเย็น 1,000.00     ร้ำนปำกพนังเคร่ืองเย็น คุณสมบติัตรง 24/14
ตำมข้อก ำหนด ลว12 ก.พ.2563

26 18-ม.ีค.-63 วัสดุไฟฟ้ำ 1,200.00      เฉพำะเจำะจง นำยศรีชัย โอมอภิญญำ 1,200.00     นำยศรีชัย โอมอภิญญำ คุณสมบติัตรง 160/2563
ตำมข้อก ำหนด ,11 ธ.ค.2563

27 19-ม.ีค.-63 จำ้งกอ่สร้ำง รพ.สต 606,480.00  คัดเลือก หจก.ที.พี.พี.1999 606,480.00 หจก.ที.พี.พี.1999 คุณสมบติัตรง สธ334/2562
ตำมข้อก ำหนด ลว5 ก.ย.2562

28 23-ม.ีค.-63 วัสดุส ำนักงำน 4,000.00      เฉพำะเจำะจง หสม.ครูเหมียน เคร่ืองเขียน 4,000.00     หสม.ครูเหมียน เคร่ืองเขียน คุณสมบติัตรง 4-ม.ิย.
ตำมข้อก ำหนด ลว 27 ม.ค.2563

29 23-ม.ีค.-63 วัสดุโฆษณำและเผยแพ่ 1,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนครูย้ิน 1,500.00     ร้ำนครูย้ิน คุณสมบติัตรง ม.ค.-43
ตำมข้อก ำหนด  ลว 3 ก.พ.2563

30 24-ม.ีค.-63 วัดสุไฟฟ้ำ 2,400.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ดีคิวเมดิคัสอีควิปเมนท์ 2,400.00     บจก.ดีคิวเมดิคัสอีควิปเมนท์ คุณสมบติัตรง 6302
ตำมข้อก ำหนด ลว 8 ม.ค.2563

31 24-ม.ีค.-63 วัสดุไฟฟ้ำ 909.50         เฉพำะเจำะจง บจก.ดีคิวเมดิคัสอีควิปเมนท์ 909.50        บจก.ดีคิวเมดิคัสอีควิปเมนท์ คุณสมบติัตรง 6302
ตำมข้อก ำหนด ลว 8 ม.ค.2563

32 24-ม.ีค.-63 จำ้งซ่อมฝำปิดระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 5,210.00      เฉพำะเจำะจง นำยกฤตกร เทพบุญศรี 5,210.00     นำยกฤตกร เทพบุญศรี คุณสมบติัตรง 1-ต.ค.
ตำมข้อก ำหนด ลว27 ธ.ค.2562

33 24-ม.ีค.-63 จำ้งเหมำบริกำรตรวจเซ็ค 21,400.00    เฉพำะเจำะจง หจก.เมดิคอลแอนด์อิเคทริคอล 21,400.00   หจก.เมดิคอลแอนด์อิเคทริคอล คุณสมบติัตรง 43/2562
และซ่อมแผงวงจร ตำมข้อก ำหนด ลว 16 ธ.ค.2562

34 24-ม.ีค.-63 วัสดุกอ่สร้ำง 700.85         เฉพำะเจำะจง หจก.ภัทรต้ำวัสดุ 700.85        หจก.ภัทรต้ำวัสดุ คุณสมบติัตรง 16/17
ตำมข้อก ำหนด ลว15 ม.ค.2563

35 24-ม.ีค.-63 วัดสุคอมพิวเตอร์ 1,300.00      เฉพำะเจำะจง นำยศรีชัย โอมอภิญญำ 1,300.00     นำยศรีชัย โอมอภิญญำ คุณสมบติัตรง ม.ค.-13
ตำมข้อก ำหนด ลว 15 ก.พ.2563

36 24-ม.ีค.-63 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 8,103.00      เฉพำะเจำะจง สมำร์ท เทเลคอม 8,103.00     สมำร์ท เทเลคอม คุณสมบติัตรง พ.ค.-23
ตำมข้อก ำหนด ลว 13 ม.ค.2563

37 24-ม.ีค.-63 วัสดุส ำนักงำน 4,318.00      เฉพำะเจำะจง อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ 4,318.00     อัญชลี โดยนำงวัลลี แซ่เหียบ คุณสมบติัตรง ม.ค.-32
ตำมข้อก ำหนด ลว9 ม.ีค.2563

38 26-ม.ีค.-63 จำ้งติดต้ังระบบดักจบั 38,520.00    เฉพำะเจำะจง นำยภูวดล ชัยสวัสด์ิ 38,520.00   นำยภูวดล ชัยสวัสด์ิ คุณสมบติัตรง 002/2
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เลขที่โครงกำร งำนจดัซ้ิอ/จดัจำ้ง

ควันภำยในคลังยำ รพ.ปน. ตำมข้อก ำหนด ลว 7 ม.ค.2563

39 26-ม.ีค.-63 วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,650.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนทวีทรัพย์ 888 25,650.00   ร้ำนทวีทรัพย์ 888 คุณสมบติัตรง ม.ิย.-29
ตำมข้อก ำหนด ลว 4 ม.ีค.2563

40 26-ม.ีค.-63 วัสดุส ำนักงำน 2,400.00      เฉพำะเจำะจง เค ปร้ินต้ิง 2,400.00     เค ปร้ินต้ิง คุณสมบติัตรง 4/0157
ตำมข้อก ำหนด ลว 7 ม.ค.2563

41 26-ม.ีค.-63 วัสดุอื่นๆ 250.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนลูกหมีเทอร์โบ 250.00        ร้ำนลูกหมีเทอร์โบ คุณสมบติัตรง 32/5
ตำมข้อก ำหนด ลว 14 ก.พ.2563

42 26-ม.ีค.-63 วัสดุโฆษณำและเผยแพ่ 480.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนครูย้ิน 480.00        ร้ำนครูย้ิน คุณสมบติัตรง 10-ม.ค.
ตำมข้อก ำหนด ลว29 ม.ค.2563

43 26-ม.ีค.-63 จำ่ยค้ำน้ ำมันเชือ่เพลิงและ 47,040.00    เฉพำะเจำะจง บจก.วัฒนำออยล์ จ ำกดั 47,040.00   บจก.วัฒนำออยล์ จ ำกดั คุณสมบติัตรง 285/2563
หล่อล่ืนประจ ำเดือน ก.พ.2563 ตำมข้อก ำหนด ลว 31 ม.ค.2564

44 26-ม.ีค.-63 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 15,902.00    เฉพำะเจำะจง สมำร์ท เทเลคอม 15,902.00   สมำร์ท เทเลคอม คุณสมบติัตรง 16/2563
ตำมข้อก ำหนด ลว16 ม.ีค.2563

45 31-ม.ีค.-63 วัสดุส ำนักงำน 9,500.00      เฉพำะเจำะจง บจก.พีเอ็นเอสไฮ 9,500.00     บจก.พีเอ็นเอสไฮ คุณสมบติัตรง IV6303015,ลว4 ม.ีค.2563
 เทคแอนด์เซอร์วิสจ ำกดั  เทคแอนด์เซอร์วิสจ ำกดั ตำมข้อก ำหนด


