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

