
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี และวันท่ีของสัญญำ หรือข้อตกลง
ซ้ือ/จ้ำง

1 ซ้ือวัสดุบริโภค 9,335.00      9,335.00       เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์  สะมะแอ นำยสวรรค์  สะมะแอ เกณฑ์รำคำ 40/1             ลว 4/4/2565
2 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 2,960.00      2,960.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 42/72           ลว 4/4/2565
3 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 3,780.00      3,780.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 43/72           ลว 4/4/2565
4 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 8,875.00      8,875.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนมุสลิมอิเล็กทรอนิค ร้ำนมุสลิมอิเล็กทรอนิค เกณฑ์รำคำ 9/20              ลว  5/4/2565
5 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 5,010.00      5,010.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เอส วี คำร์ เซอร์วิส หจก.เอส วี คำร์ เซอร์วิส เกณฑ์รำคำ 6412110006   ลว  5/4/2565
6 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,980.00      2,980.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS641130-001  ลว 7/4/65
7 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 600.00         600.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS641130-002  ลว 7/4/65
8 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 70,000.00    70,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน พดีีเอ็ม เทรดด้ิง ร้ำน พดีีเอ็ม เทรดด้ิง เกณฑ์รำคำ 16312181    ลว 7/4/2565
9 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 47,158.00    47,158.00     เฉพำะเจำะจง บ.ธนำปโิตรเลียม บ.ธนำปโิตรเลียม เกณฑ์รำคำ เม.ย. 65           ลว 7/4/2565

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,700.00      5,700.00       เฉพำะเจำะจง บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 640077       ลว 11/4/2565
11 ซ้ือวัสดุบริโภค 9,335.00      9,335.00       เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์  สะมะแอ นำยสวรรค์  สะมะแอ เกณฑ์รำคำ 27/1             ลว 12/4/2565
12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,885.00      5,885.00       เฉพำะเจำะจง โรงพมิพสุ์ไหงโกลก โรงพมิพสุ์ไหงโกลก เกณฑ์รำคำ 154/41          ลว 12/4/2565
13 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 11,235.00    11,235.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS63110-01  ลว 18/4/2565
14 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 3,650.00      3,650.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ขวัญเรือน ร้ำน ขวัญเรือน เกณฑ์รำคำ 41/2            ลว 18/4/2565
15 เช่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,500.00      2,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดับเบิ้ลยูพำณิชย์ ร้ำน ดับเบิ้ลยูพำณิชย์ เกณฑ์รำคำ We022564/001  ลว 20/4/2565
16 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 35,810.55    35,810.55     เฉพำะเจำะจง บ.อรุณรุ่ง ออยด์ จ ำกัด บ.อรุณรุ่ง ออยด์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0024/002     ลว 20/4/2565

17 ซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ 110,000.00  110,000.00   เฉพำะเจำะจง บ.ท็อป เวิร์ล เทรด จ ำกัด บ.ท็อป เวิร์ล เทรด จ ำกัด เกณฑ์รำคำ IWT2021-0018   ลว 21/4/2565

18 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 3,395.00      3,395.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมำรถ ร้ำนสำมำรถ เกณฑ์รำคำ 33/7            ลว 22/4/2565

19 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 5,670.00      5,670.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 72/17           ลว 22/4/2565

20 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 7,815.00      7,815.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 72/19           ลว 22/4/2565

21 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 15,390.00    15,390.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 72/20,21           ลว 25/4/2565

22 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 390,000.00  390,000.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีเค อินเตอร์เทรด ร้ำนซีเค อินเตอร์เทรด เกณฑ์รำคำ 16409160         ลว 27/4/2565

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน เมษำยน 2565

โรงพยำบำล แว้ง
วันที่  29  เมษำยน  2565




