




แบบ สขร.1

ลําดับที่ ว.ด.ป. เลขที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่งซื้อ

โครงการ ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา

1 5-ต.ค.-63 62097178378 โครงการประกวดราคาเชาชุด 64,990.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท จี ดี โฟร จํากัด 64,990.00     บริษัท จี ดี โฟร จํากัด คุณสมบัติตรง สธ 7/2562, 30 ก.ย.2562

เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซ ตามขอกําหนด 30-ก.ย.-63

เรยเปนระบบดิจิตตอลชนิดชุด

รับสภาพสารกึ่งตัวนํา 

(Digital Radiography) พรอม

ระบบรับ-สงกระจายภาพทาง

การแพทย (PAC)

2 5-ต.ค.-63 63097232701 จางเหมาประกอบอาหารผูปวย 105,000.00      เฉพาะเจาะจง นางวันวิสาข ดําเนินผล 105,000.00   นางวันวิสาข ดําเนินผล คุณสมบัติตรง 350/2563, 31 ส.ค.2563

โรงพยาบาลปากพนัง ตามขอกําหนด 30-ก.ย.-63

3 8-ส.ค.-63 12948 วัสดุสํานักงาน 1,000.00          เฉพาะเจาะจง หางเทพนครการแวน 1,000.00       หางเทพนครการแวน คุณสมบัติตรง 888/2563, 3 ก.ย.2563

จ.นศ จ.นศ ตามขอกําหนด 9-ก.ย.-63

4 8-ต.ค.-63 12964 วัสดุกอสราง 4,205.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 4,205.00       หางหุนสวนจํากัด คุณสมบัติตรง 856/2563, 20 ส.ค.2563

อรุณสกุล อรุณสกุล ตามขอกําหนด 24-ส.ค.-63

5 12-ต.ค.-63 12943 วัสดุงานบานงานครัว 600.00             เฉพาะเจาะจง รานลิ่มอาเตียง 600.00          รานลิ่มอาเตียง คุณสมบัติตรง 880/2563,1 ก.ย.2563

อ.ปากพนัง อ.ปากพนัง ตามขอกําหนด 2-ก.ย.-63

6 12-ต.ค.-63 12954 คาซอมครุภัฯฑยานพาหนะ 1,800.00          เฉพาะเจาะจง อูอนันทกลการ 1,800.00       อูอนันทกลการ คุณสมบัติตรง 539/2563, 6 ส.ค.2563

และขนสง เลขทะเบียน ตามขอกําหนด 10-ส.ค.-63

กต-5226

7 12-ต.ค.-63 12955 คาซอมครุภัฯฑยานพาหนะ 1,350.00          เฉพาะเจาะจง อูอนันทกลการ 1,350.00       อูอนันทกลการ คุณสมบัติตรง 884/2563, 2 ก.ย.2563

และขนสง เลขทะเบียน ตามขอกําหนด 8-ก.ย.-63

กบ-2006

8 12-ต.ค.-63 12956 คาซอมครุภัฯฑยานพาหนะ 3,030.00          เฉพาะเจาะจง อูอนันทกลการ 3,030.00       อูอนันทกลการ คุณสมบัติตรง 761/2563, 13 ก.ค.2563

และขนสง เลขทะเบียน ตามขอกําหนด 16-ก.ค.-63

กจ-4473 นศ

9 12-ต.ค.-63 12957 คาซอมครุภัฯฑยานพาหนะ 1,200.00          เฉพาะเจาะจง อูอนันทกลการ 1,200.00       อูอนันทกลการ คุณสมบัติตรง 751/2563, 9 ก.ค.2563

และขนสง เลขทะเบียน ตามขอกําหนด 10-ก.ค.-63

นข - 4589 นศ

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน  ตุลาคม

โรงพยาบาลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานจัดซิ้อ/จัดจาง



ลําดับที่ ว.ด.ป. เลขที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่งซื้อ

โครงการ ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา
งานจัดซิ้อ/จัดจาง

10 12-ต.ค.-63 12958 คาซอมครุภัฯฑยานพาหนะ 1,500.00          เฉพาะเจาะจง อูอนันทกลการ 1,500.00       อูอนันทกลการ คุณสมบัติตรง 455/2563, 31 มี.ค.2563

และขนสง เลขทะเบียน ตามขอกําหนด 2-เม.ย.-63

กจ- 4472 นศ

11 19-ต.ค.-63 62117146855 จางเหมาบริการทําความสะอาด 142,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทธมนวรรณคอม 142,200.00   บริษัทธมนวรรณคอม คุณสมบัติตรง สธ 3/2563, 26 ธ.ค.2562

งวดงานที่ 9 เมอรเซียล จํากัด เมอรเซียล จํากัด ตามขอกําหนด 30-ก.ย.-63

12 20-ต.ค.-63 12951 จางปรับปรุงหองTC-SCAN 24,180.00        เฉพาะเจาะจง หจก. โฮม 168 24,180.00     หจก.โฮม 168 คุณสมบัติตรง 903/2563,14 ก.ย.2563

ตามขอกําหนด 21-ก.ย.-63

13 20-ต.ค.-63 12960 คาจางเหมาบํารุงรักษาเครื่อง 2,000.00          เฉพาะเจาะจง รานปากพนังเครื่องเย็น 2,000.00       รานปากพนังเครื่องเย็น คุณสมบัติตรง 895/2563,9 ก.ย.2563

ปรับอากาศ อ.ปากพนัง อ.ปากพนัง ตามขอกําหนด 11-ก.ย.-63

14 20-ต.ค.-63 12963 วัสดุไฟฟา 3,715.00          เฉพาะเจาะจง นายศรีชัยโอมอภิญญาณ 3,715.00       นายศรีชัยโอมอภิญญาณ คุณสมบัติตรง 908/2563,16 ก.ย.2563

ตามขอกําหนด 22-ก.ย.-63

15 20-ต.ค.-63 12965 วัสดุคอมพิวเตอร 4,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค 4,500.00       วัสดุคอมพิวเตอร คุณสมบัติตรง 847/2563, 13 ส.ค.2563

แอนดเซอรวิส จํากัด ตามขอกําหนด 19-ส.ค.-63

16 20-ต.ค.-63 12966 วัสดุคอมพิวเตอร 1,290.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค 1,290.00       บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค คุณสมบัติตรง 840/2563,6 ส.ค.2563

แอนดเซอรวิส จํากัด แอนดเซอรวิส จํากัด ตามขอกําหนด 11-ส.ค.-63

17 20-ต.ค.-63 12970 วัสดุสํานักงาน 159,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท นครดี.ซี. จํากัด 159,200.00   บริษัท นครดี.ซี. จํากัด คุณสมบัติตรง 910/2563,17 ก.ย.2563

ตามขอกําหนด 21-ก.ย.-63

18 20-ต.ค.-63 12971 วัดสุไฟฟา 2,250.00          เฉพาะเจาะจง นายศรีชัย โอมอภิญญาณ 2,250.00       นายศรีชัยโอมอภิญญาณ คุณสมบัติตรง 923/2563,23 ก.ย.2563

ตามขอกําหนด 29-ก.ย.-63

19 20-ต.ค.-63 12962 วัสดุไฟฟา 3,790.00          เฉพาะเจาะจง นายศรีชัย โอมอภิญญาณ 3,790.00       นายศรีชัย โอมอภิญญาณ คุณสมบัติตรง 905/2563,15 ก.ย.2563

ตามขอกําหนด 22-ก.ย.-63

20 20-ต.ค.-63 6317012193 จางเก็บ ขนยาย และกําจัดขยะ 23,528.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟศอล อีเนอรจี 23,528.00     บริษัท ไฟศอล อีเนอรจี คุณสมบัติตรง 351/2563, 31 ส.ค.2563

มูลฝอยติดเชื้อ จํากัด จํากัด ตามขอกําหนด 30-ก.ย.-63

21 20-ต.ค.-63 - ขอเบิกจายน้ํามันเชื่อเพลิงและ 36,850.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทวัฒนาออยล จํากัด 36,850.00     บริษัทวัฒนาออยล จํากัด คุณสมบัติตรง 1559/2563,30 ก.ย.2563

หลอลื่น ประจําเดือน กันยายน ตามขอกําหนด

2563

22 20-ต.ค.-63 63097714055 จางเหมาปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟ 7,110.00          เฉพาะเจาะจง นายศรีชัย โอมอภิญญาณ 7,110.00       นายศรีชัย โอมอภิญญาณ คุณสมบัติตรง 375/2563, 14 ก.ย.2563

บานพัก หลังที่ 24 ตามขอกําหนด 22 ก.ย.25563

23 26-ต.ค.-63 63097399980 ซื้ออุปกรณสําหรับปรังปรุงเครื่อง 130,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค 130,000.00   บริษัท พีเอ็นเอส ไฮเทค คุณสมบัติตรง 362/2563, 8 ก.ย.2563

คอมพิวเตอรแมขายและระบบ แอนด เซอรวิส จํากัด แอนด เซอรวิส จํากัด ตามขอกําหนด 7-ต.ค.-63



ลําดับที่ ว.ด.ป. เลขที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคา ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่งซื้อ

โครงการ ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา
งานจัดซิ้อ/จัดจาง

เคลือขายภายในโรงพยาบาล


