




แบบ สขร.1

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

ที่ โครงการ ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา

1 9-พ.ย.-63 62067376413 จางกอสรางอาคารสถานี 794,200.00        คัดเลือก หางหุนสวนจํากัด ที.พี.พี 794,200.00  หางหุนสวนจํากัด ที.พี.พี คุณสมบัติตรง สธ 334/2562

อนามัยโรงพยาบาลสงเสริม 1999 1999 ตามขอกําหนด 5-ก.ย.-62

สุขภาพตําบลบานเกาะจาก

2 9-พ.ย.-63 63117049960 จางเหมาประกอบอาหารผู 108,500.00        เฉพาะเจาะจง นางวันวิสาข ดําเนินผล 108,500.00  นางวันวิสาข ดําเนินผล คุณสมบัติตรง 378/2563, 

ปวย ประจําเดือน ตุลาคม ตามขอกําหนด 28 ก.ย.2563, 

2563 2-พ.ย.-63

3 10-พ.ย.-63 12968 วัสดุไฟฟา 943.00               เฉพาะเจาะจง นายศรีชัย โอมอภิญญาณ 943.00          นายศรีชัย โอมอภิญญาณ คุณสมบัติตรง 801/2563, 17 ก.ค.2563

ตามขอกําหนด 22-ก.ค.-63

4 10-พ.ย.-63 12972 คาซอมครุภัณฑยานพาหนะ 1,800.00            เฉพาะเจาะจง อูอนันตกลการ 1,800.00       อูอนันตกลการ คุณสมบัติตรง 850/2563, 17 ส.ค.2563

และขนสง เลขทะเบียน ตามขอกําหนด 18-ส.ค.-63

กต- 471

5 10-พ.ย.-63 12974 วัสดุกอสราง 428.00               เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 428.00          หางหุนสวนจํากัด คุณสมบัติตรง 023/2563, 12 ต.ค.2563

อรุณสกุล อรุณสกุล ตามขอกําหนด 15-ต.ค.-63

6 10-พ.ย.-63 12975 วัสดุงานบานงานครัว 240.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท สมารทคอรปอเรชั่น 240.00          บริษัท สมารทคอรปอเรชั่น คุณสมบัติตรง 030/2563, 15 ต.ค.2563

แอนดซัพพลาย จํากัด แอนดซัพพลาย จํากัด ตามขอกําหนด 20-ต.ค.-63

(สํานักงานใหญ) (สํานักงานใหญ)

7 10-พ.ย.-63 12976 วัสดุเครื่องบริโภค 1,300.00            เฉพาะเจาะจง วรรณโชติ แปนเกิด 1,300.00       วรรณโชติ แปนเกิด คุณสมบัติตรง 877/2563, 31 ส.ค.2563

ตามขอกําหนด 29-ก.ย.-63

8 10-พ.ย.-63 12977 คาซอมครุภัณฑยานพาหนะ 2,930.00            เฉพาะเจาะจง อูอนันตกลการ 2,930.00       อูอนันตกลการ คุณสมบัติตรง 001/2563, 1 ต.ค.2563

และขนสง เลขทะเบียน ตามขอกําหนด 7-ต.ค.-63

กจ-4472

9 10-พ.ย.-63 12978 วัสดุสํานักงาน 2,701.00            เฉพาะเจาะจง นางวัลลี แซเหียบ 2,701.00       นางวัลลี เซเหียบ คุณสมบัติตรง 034/2563, 16 ต.ค.2563

ตามขอกําหนด 21-ต.ค.-63

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โรงพยาบาลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานจัดซิ้อ/จัดจาง



แบบ สขร.1

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

โครงการ ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา

10 10-พ.ย.-63 12979 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 410.00               เฉพาะเจาะจง รานครูยิ้น 410.00          รานครูยิ้น คุณสมบัติ 029/2563, 15 ต.ค.2563

ตามขอกําหนด 16-ต.ค.-63

11 10-พ.ย.-63 12980 วัสดุไฟฟา 3,985.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม ไลทติ้ง เซ็นเตอร 3,985.00       บริษัท โฮม ไลทติ้ง เซ็นเตอร คุณสมบัติ 924/2563, 23 ก.ย.2563

ณ นคร จํากัด ณ นคร จํากัด ตามขอกําหนด 30-ก.ย.-63

12 10-พ.ย.-63 12981 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 210.00               เฉพาะเจาะจง รานครูยิ้น 210.00          รานครูยิ้น คุณสมบัติ 93/2563, 28 ก.ย.2563

ตามขอกําหนด 1-ต.ค.-63

13 10-พ.ย.-63 12982 คาซอมครุภัณฑยานพาหนะ 150.00               เฉพาะเจาะจง แมงการยาง 150.00          แมงการยาง คุณสมบัติ 040/2563, 20 ต.ค.2563

และขนสง เลขทะเบียน ตามขอกําหนด 21-ต.ค.-63

กจ-4473

14 10-พ.ย.-63 12990 วัสดุกอสราง 4,620.00            เฉพาะเจาะจง รานอรุณภัณฑ 52 4,620.00       รานอรุณภัณฑ 52 คุณสมบัติ 041/2563, 20 ต.ค.2563

อ.ปน  จ.นศ อ.ปน.  จ.นศ ตามขอกําหนด 30-ต.ค.-63

15 10-พ.ย.-63 12991 วัสดุไฟฟา 3,638.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีคิว เมดิคัล 3,638.00       บริษัท ดีคิว เมดิคัล คุณสมบัติ 004/2563, 2 ต.ค.2563

อีควิปเมนท จํากัด อีควิปเมนท จํากัด ตามขอกําหนด 6-ต.ค.-63

16 10-พ.ย.-63 63117071725 จางซอมบํารุงครุภัณฑยาน 10,000.00          เฉพาะเจาะจง แมงการยาง 10,000.00     แมงการยาง คุณสมบัติ 380/2563, 30 ก.ย.2563

พาหนะและขนสง หมาย ตามขอกําหนด 5-ต.ค.-63

เลขทะเบียน กฉ 9408 นศ

17 10-พ.ย.-63 63117025994 วัสดุคอมพิวเตอร 53,000.00          เฉพาะเจาะจง รานทวีทรัพย 888 53,000.00     รานทวีทรพัย 888 คุณสมบัติ 383/2563, 14 ต.ค.2563

ตามขอกําหนด 21-ต.ค.-63

18 10-พ.ย.-63 63117012908 วัสดุสํานักงาน 13,375.00          เฉพาะเจาะจง นางวัลลี แซเหียบ 13,375.00     นางวัลลี แซเหียบ คุณสมบัติ 388/2563, 26 ต.ค.2563

ตามขอกําหนด 28-ต.ค.-63

19 10-พ.ย.-63 63097080088 จางซอมปรับปรุงฝาเพดาน 21,400.00          เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด โฮม 168 21,400.00     หางหุนสวนจํากัด คุณสมบัติ 357/2563, 3 ก.ย.2563

หองน้ําสามัญตึกผูปวยใน โฮม 168 ตามขอกําหนด 2-ต.ค.-63

ชาย

งานจัดซิ้อ/จัดจาง

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โรงพยาบาลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช



แบบ สขร.1

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

ที่ โครงการ ราคากลาง โดยสรุป หรือสัญญา

20 10-พ.ย.-63 63117073297 จางซอมบํารุงครุภัณฑยาน 7,880.00            เฉพาะเจาะจง รานอะทองไดนาโม 7,880.00       รานอะทองไดนาโม คุณสมบัติ 369/2563, 11 ก.ย.2563

พาหนะและขนสง หมายเลข ตามขอกําหนด 22-ก.ย.-63

ทะเบียน นข-4589

21 12-พ.ย.-63 - ตออายุกรมธรรมประกันภัย 2,484.54            เงินบํารุง บริษัท นําสินประกันภัย 2,484.54       บริษัท นําสินประกันภัย คุณสมบัติ 466/2563,13 ก.ค.2563

พรบ.รถยนตราชการ ดวย ตามขอกําหนด

เงินบํารุงโรงพยาบาลปาก

พนัง

22 25-พ.ย.-63 12927 วัสดุกอสราง 273.00               เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 273.00          หางหุนสวนจํากัด คุณสมบัติ 677/2562,10 ก.ย.2562

อรุณสกุล อรุณสกุล ตามขอกําหนด 16-ก.ย.-62

23 25-พ.ย.-63 12928 วัสดุสํานักงาน 145.00               เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 145.00          หางหุนสวนจํากัด คุณสมบัติ 682/2562, 7 ต.ค.2562

อรุณสกุล อรุณสกุล ตามขอกําหนด 10-ต.ค.-62

24 25-พ.ย.-63 12929 วัสดุไฟฟา 970.00               เฉพาะเจาะจง นายศรีชัย โอมอภิญญาณ 970.00          นายศรีชัย โอมอภิญญาณ คุณสมบัติ 184/2562,30 เม.ย.2562

ตามขอกําหนด 2-พ.ค.-62

25 25-พ.ย.-63 12930 วัสดุไฟฟา 1,100.00            เฉพาะเจาะจง นายศรีชัย โอมอภิญญาณ 1,100.00       นายศรีชัย โอมอภิญญาณ คุณสมบัติ 578/2562, 23 ส.ค.2562

ตามขอกําหนด 23-ส.ค.-62

26 25-พ.ย.-63 12973 วัสดุกอสราง 802.50               เฉาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด 802.50          หางหุนสวนจํากัด คุณสมบัติ 024/2563, 12 ต.ค.2563

อรุณสกุล อรุณสกุล ตามขอกําหนด 15-ต.ค.-63

27 25-พ.ย.-63 - เบิกคาน้ํามันเชื่อเพลิงและ 41,390.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนาออยล จํากัด 41,390.00     บริษัท วัฒนาออยล จํากัด คุณสมบัติ 1669, 2 พ.ย.2563

หลอลื่น ประจําเดือน ตุลาคม ตามขอกําหนด 1560 , 30 ก.ย.2563

2563

สรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โรงพยาบาลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานจัดซิ้อ/จัดจาง


