
แบบ สขร.1

ลําดับ ว/ด/ป วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่งซื้อ

ที่ ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา

1 1-พ.ค.-63 รถเข็นผูปวยแบบพับได 6,000.00          เฉพาะเจาะจง บจก.ซีลเลอรเมดิคอล 6,000.00       บจก.ซีลเลอรเมดิคอล คุณสมบัติตรง 136/2563,

ตามขอกําหนด ลว.20 มี.ค.2563

2 5-พ.ค.-63 จางเหมาประกอบอาหารผูปวย 147,000.00      เฉพาะเจาะจง นางวันวิสาข ดําเนินผล 147,000.00   นางวันวิสาข ดําเนินผล คุณสมบัติตรง สธ 4/2563

ตามขอกําหนด ลว31 ม.ค.2563

3 7-พ.ค.-63 ชุดตรวจน้ํา 26,001.00        เฉพาะเจาะจง อ.ภักดีวิศวกรรม 26,001.00     อ.ภักดีวิศวกรรม คุณสมบัติตรง 214/2563

ตามขอกําหนด ลว17 เม.ย.2563

4 7-พ.ค.-63 ครุภัณฑสํานักงาน 19,200.00 เฉพาะเจาะจง สมารทเทเลคอม 19,200.00 สมารทเทเลคอม คุณสมบัติตรง 149/2563

ตามขอกําหนด ลว 24 มี.ค.2563

5 7-พ.ค.-63 จางซอมเครื่องปรับอากาศ 6,100.00 เฉพาะเจาะจง ปากพนังอิเลคทริศ 6,100.00 ปากพนังอิเลคทริศ คุณสมบัติตรง 676/2563

ตามขอกําหนด ลว 13 ก.ย.2563

6 7-พ.ค.-63 วัสดุงานบานงานครัว 5160 เฉพาะเจาะจง สมารทเทเลคอม 5,160.00 สมารทเทเลคอม คุณสมบัติตรง 134/2563

ตามขอกําหนด ลว 16 มี.ค.2563

7 7-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงาน 1750 เฉพาะเจาะจง กําธร กระจกอลูมิเนียม 1,750.00 กําธร กระจกอลูมิเนียม คุณสมบัติตรง 263/2563

ตามขอกําหนด ลว 11 ก.พ.2563

8 7-พ.ค.-63 วัสดุอื่นๆ 1,064.00 เฉพาะเจาะจง บจก.มิสเตอร 1,064.00 บจก.มิสเตอร คุณสมบัติตรง 225/2563

ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ) ดี.ไอ.วาย(กรุงเทพ) ตามขอกําหนด ลว 10 ม.ค.2563

9 7-พ.ค.-63 วัสดุงานบานงานครัว 3,300.00 เฉพาะเจาะจง รานสมารทเทเลคอม 3,300.00       รานสมารทเทเลคอม คุณสมบัติตรง 409/2563

ตามขอกําหนด ลว 25 มี.ค.2563

10 7-พ.ค.-63 วัสดุเครื่องบริโภค 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอปปดริ้ง 4,200.00       บริษัทอปปดริ้ง คุณสมบัติตรง 298/2563

ตามขอกําหนด ลว 25 ก.พ.2563

11 7-พ.ค.-63 คาซอมครุภัณฑยานพาหนะ 2,600.00 เฉพาะเจาะจง อูอนันตกลการ 2,600.00       อูอนันตกลการ คุณสมบัติตรง 248/2563

และขนสง นข 4447 นศ ตามขอกําหนด ลว 4 ก.พ.2563

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤษภาคม

โรงพยาบาลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานจัดซิ้อ/จัดจาง



ลําดับ ว/ด/ป วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ ผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่งซื้อ

ที่ ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา
งานจัดซิ้อ/จัดจาง

12 7-พ.ค.-63 คาซอมครุภัณฑยานพาหนะ 1,480.00 เฉพาะเจาะจง อูอนันตกลการ 1,480.00       อูอนันตกลการ คุณสมบัติตรง 246/2563

และขนสง กฉ 9408 นศ ตามขอกําหนด ลว 4 ก.พ.2563

13 7-พ.ค.-63 คาซอมครุภัณฑยานพาหนะ 4,900.00 เฉพาะเจาะจง อูอนันตกลการ 4,900.00       อูอนันตกลการ คุณสมบัติตรง 241/2563

และขนสง กบ-2006 นศ ตามขอกําหนด ลว 30 ม.ค.2563

14 7-พ.ค.-63 วัสดุประปา 82.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล 82.00            หางหุนสวนจํากัดอรุณสกุล คุณสมบัติตรง 265/2563

ตามขอกําหนด ลว 11 ก.พ.2563

15 7-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงาน 2,030.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพวัฒนาลอก 2,030.00       โรงพิมพวัฒนาลอก คุณสมบัติตรง 202/2563

และตรายาง และตรายาง ตามขอกําหนด ลว 24 มี.ค.2563

16 12-พ.ค.-63 คาซอมครุภัณฑยานพาหนะ 8,205.00          เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ ถือทอง 8,205.00       นายอภิสิทธิ์ ถือทอง คุณสมบัติตรง 240/2563

และขนสง กธ 3520 นศ ตามขอกําหนด 27-เม.ย.-63

17 12-พ.ค.-63 จางทําความสะอาดอาคาร 142,200.00      E-BIDDING บจก.ธมนวรรณคอมเมอรเชียล 142,200.00   บจก.ธมนวรรณ คุณสมบัติตรง สธ 3/2563

คอมเมอรเชียล ตามขอกําหนด ,26 ธ.ค.2563

18 12-พ.ค.-63 วัสดุงานบานงานครัว 32,742.00        เฉพาะเจาะจง บจก.แอลไลสอินเตอรเทรด 32,742.00     บจก.แอลไลสอินเตอรเทรด คุณสมบัติตรง 106/2563

ตามขอกําหนด ลว 2 มี.ค.2563

19 12-พ.ค.-63 ประกวดราคาเชาเชาชุดเครื่องแปลง 64,990.00        E-BIDDING บจก.จี.ดี.โฟร 64,990.00     บจก.จี.ดี.โฟร คุณสมบัติตรง สธ 7/2563

สัญญาณภาพเอกซเรย 31 ม.ค.2563 ตามขอกําหนด ลว 30 ก.ย.2563

20 12-พ.ค.-63 ประกวดราคาเชาเชาชุดเครื่องแปลง 64,990.00        E-BIDDING บจก.จี.ดี.โฟร 64,990.00     บจก.จี.ดี.โฟร คุณสมบัติตรง สธ 7/2563

สัญญาณภาพเอกซเรย 29 ก.พ.2563 ตามขอกําหนด ลว 30 ก.ย.2563
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21 12-พ.ค.-63 ประกวดราคาเชาเชาชุดเครื่องแปลง 64,999.00        E-BIDDING บจก.จี.ดี.โฟร 64,999.00     บจก.จี.ดี.โฟร คุณสมบัติตรง สธ 7/2563

สัญญาณภาพเอกซเรย 31 มี.ค.2563 ตามขอกําหนด ลว 30 ก.ย.2564

22 13-พ.ค.-63 วัสดุทั่วไป 5,680.00          เฉพาะเจาะจง อรุณสกุล 5,680.00       อรุณสกุล คุณสมบัติตรง 135/2563

ตามขอกําหนด 18-มี.ค.-63

23 20-พ.ค.-63 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ 25,660.00        เฉพาะเจาะจง บจก.วัฒนาออยล 25,660.00     บจก.วัฒนาออยล คุณสมบัติตรง 540/2563

หลอลื่นประจําเดือนเมษายน 2563 ตามขอกําหนด ลว 31 มี.ค.2563

24 20-พ.ค.-63 วัสดุคอมพิวเตอร (หมึก) 10,920.00        E-BIDDING บจก.พีเอ็นเอสไอ 10,920.00     บจก.พีเอ็นเอสไอ คุณสมบัติตรง 245/2563

เทคแอนดเซอรวิส เทคแอนดเซอรวิส ตามขอกําหนด ลว 29 เม.ย.2563

25 20-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงานสติ๊กเกอรบอรดผัง 8,230.00          เฉพาะเจาะจง นายรัฏฐชัย นาคเกษม 8,230.00       นายรัฏฐชัย นาคเกษม คุณสมบัติตรง 18/2563

ผังบังคับบัญชาของกลุมงานตางๆ ตามขอกําหนด ลว 3 ธ.ค.2563

26 20-พ.ค.-63 จางเก็บขยะและกําจัด 15,470.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ไฟศาลอีเนอรจี 8,230.00       บจก.ไฟศาลอีเนอรจี คุณสมบัติตรง 176/2563

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ตามขอกําหนด ลว 31 มี.ค.2563

27 20-พ.ค.-63 สัญญาเชาคอมพิวเตอร 64,990.00        E-BIDDING บจก.จี.ดี.โฟร 15,470.00     บจก.จี.ดี.โฟร คุณสมบัติตรง สธ 7/2562

ตามขอกําหนด ,ลว 30 ก.ย.2563

28 20-พ.ค.-63 ครุภัณฑการแพทย 54,000.00        เฉพาะเจาะจง บจก.ฮัมรินทรเมดิคอล 54,000.00     บจก.ฮัมรินทรเมดิคอล คุณสมบัติตรง 568/2563

ตามขอกําหนด ลว 5 พ.ค.2563

29 21-พ.ค.-63 วัสดุประปา 3,081.60          เฉพาะเจาะจง บจก.บานนํ้าอารโอ 3,081.60       บจก.บานนํ้าอารโอ คุณสมบัติตรง 217/2563

ตามขอกําหนด ลว 7 ม.ค.2563

30 21-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงาน 1,200.00          เฉพาะเจาะจง อัญชลี โดยนางวัลลี แซเหียบ 1,200.00       อัญชลี คุณสมบัติตรง 571/2563

โดยนางวัลลี แซเหียบ ตามขอกําหนด ,ลว 5 พ.ค.2563

31 21-พ.ค.-63 ครุภัณฑยานพาหนะ 1,200.00          เฉพาะเจาะจง อูอนันตกลการ 1,200.00       อูอนันตกลการ คุณสมบัติตรง 546/2563

และขนสง กต-5226 ตามขอกําหนด ลว 23/ เม.ย.2563
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32 21-พ.ค.-63 วัสดุกอสราง 2,015.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล 2,015.00       หจก.อรุณสกุล คุณสมบัติตรง 354/2563

ตามขอกําหนด ลว 11 มี.ค.2563

33 21-พ.ค.-63 วัสดุไฟฟา 4,650.00          เฉพาะเจาะจง Cyberguard 2 4,650.00       Cyberguard 2 คุณสมบัติตรง 377/2563

ตามขอกําหนด ลว 17 มี.ค.2563

34 21-พ.ค.-63 วัสดุกอสราง 1,190.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อรุณสกุล 1,190.00       หจก.อรุณสกุล คุณสมบัติตรง 201/2563

ตามขอกําหนด ลว 2 ม.ค.2563

35 21-พ.ค.-63 วัสดุกอสราง 1,640.00          เฉพาะเจาะจง ราน ช.วัสดุภัณฑ 1,640.00       ราน ช.วัสดุภัณฑ คุณสมบัติตรง 13/68

ตามขอกําหนด ,ลว 7 เม.ย.2563

36 21-พ.ค.-63 วัสดุเครื่องบริโภค 585.00             เฉพาะเจาะจง วรรณโชติ แปนเกิด 585.00          วรรณโชติ แปนเกิด คุณสมบัติตรง 5/28

ตามขอกําหนด ลว 31 มี.ค.2563

37 21-พ.ค.-63 วัสดุคอมพิวเตอร 2,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทพีเอ็นเอสไอเทคแอนดเซอรวิส จํากัด2,750.00       บจก.พีเอ็นเอสไอเทคแอนดเซอรวิส คุณสมบัติตรง 14/89

ตามขอกําหนด ลว 24 มี.ค.2563

38 21-พ.ค.-63 วัสดุกอสราง 1,990.20          เฉพาะเจาะจง หจก.ภัทรคาวัสดุ 1,990.20       หจก.ภัทรคาวัสดุ คุณสมบัติตรง 2/9

จ.นครศรีธรรมราช ตามขอกําหนด ลว 5 พ.ค.2563

39 21-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงาน 1,800.00          เฉพาะเจาะจง กําธร กระจกอลูมิเนียม 1,800.00       กําธร กระจกอลูมิเนียม คุณสมบัติตรง 18/83

ตามขอกําหนด ลว 31 มี.ค.2563

40 21-พ.ค.-63 จางเหมาปรับปรุงเคารเตอรสําหรับ 24,600.00        เฉพาะเจาะจง หจก.โฮม 168 24,600.00     หจก.โฮม 168 คุณสมบัติตรง 1/44

เก็บวัสดุอุปกรณหองอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตามขอกําหนด ลว 8 ม.ค.2563

41 28-พ.ค.-63 วัสดุสํานักงาน 5,300.00          เฉพาะเจาะจง บจก.พีเอ็นเอสไอ 5,300.00       บจก.พีเอ็นเอสไอ คุณสมบัติตรง 1/10

กระดาษถายเอกสาร A๔ เทคแอนดเซอรวิส เทคแอนดเซอรวิส ตามขอกําหนด ลว 19 พ.ค.2563


