
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 6,993.00      6,993.00       เฉพำะเจำะจง นำยสวรรค์  สะมะแอ นำยสวรรค์  สะมะแอ เกณฑ์รำคำ 10-14/1             ลว 4/2/2565
2 ซ้ือวัสดุบริโภค 2,583.00      2,583.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกรี ร้ำนสุกรี เกณฑ์รำคำ 25/18                 ลว 4/2/255
3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 6,700.00      6,700.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนัสวัสด์ิ  เฟอร์นิเจอร์ ร้ำนพนัสวัสด์ิ  เฟอร์นิเจอร์ เกณฑ์รำคำ INV2021000768  ลว 4/2/2565
4 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 47,389.00    47,389.00     เฉพำะเจำะจง บ.อรุณรุ่ง ออยด์ จ ำกัด บ.อรุณรุ่ง ออยด์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0025/002         ลว 4/2/2565
5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15,000.00    15,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 8038468           ลว  4/2/2565
6 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 29,053.00    29,053.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนซีเค อินเตอร์เทรด ร้ำนซีเค อินเตอร์เทรด เกณฑ์รำคำ 16412309         ลว 4/2/2565
7 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8,400.00      8,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 7/20                   ลว 4/2/2565
8 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 14,950.00    14,950.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 7/22                   ลว 4/2/2565
9 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 52,891.00    52,891.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 7/24,25              ลว 4/2/2565

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 17,400.00    17,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 7/40,41              ลว 4/2/2565
11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 26,976.00    26,976.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 7/42,43              ลว 4/2/2565
12 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 9,523.00      9,523.00       เฉพำะเจำะจง บ.ดำรำภัณฑ์ภำคใต้ จ ำกัด บ.ดำรำภัณฑ์ภำคใต้ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 64/1243             ลว 4/2/2565
13 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 34,882.00    34,882.00     เฉพำะเจำะจง บ.ดำรำภัณฑ์ภำคใต้ จ ำกัด บ.ดำรำภัณฑ์ภำคใต้ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 64/1244             ลว 4/2/2565
14 เช่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 22,176.00    22,176.00     เฉพำะเจำะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 8625995         ลว 4/2/2565
15 เช่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,500.00      2,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดับเบิ้ลยูพำณิชย์ ร้ำน ดับเบิ้ลยูพำณิชย์ เกณฑ์รำคำ We022564/002 ลว 4/2/2565
16 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 27,280.00    27,280.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS640928-0004  ลว 4/2/65

17 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 30,170.00    30,170.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS641115-0004  ลว 4/2/65

18 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 21,800.00    21,800.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS641223-0002  ลว 4/2/65

19 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 4,810.00      4,810.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ส.รุ่งเรือง หจก.ส.รุ่งเรือง เกณฑ์รำคำ 15/9            ลว 14/2/2565

20 ซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ 7,500.00      7,500.00       เฉพำะเจำะจง บ.ไอเดีย ดี พลัส บ.ไอเดีย ดี พลัส เกณฑ์รำคำ IV6410-0028    ลว 24/2/2565

21 ซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ 5,000.00      5,000.00       เฉพำะเจำะจง บ.ไอเดีย ดี พลัส บ.ไอเดีย ดี พลัส เกณฑ์รำคำ IV6312-0019    ลว 24/2/2565

22 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 8,110.60      8,110.60       เฉพำะเจำะจง บ.ดำรำภัณฑ์ภำคใต้ จ ำกัด บ.ดำรำภัณฑ์ภำคใต้ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 65/209         ลว 27/12/2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน กุมภำพันธ์ 2565

โรงพยำบำล แว้ง
วันที่  28  กุมภำพันธ์  2565



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง (บำท)
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ซ้ือ/จ้ำง

23 ซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ 44,000.00    44,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ ำกัด บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988)จ ำกัด เกณฑ์รำคำ A2106-0496    ลว 24/2/2565

24 ซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ 40,500.00    40,500.00     เฉพำะเจำะจง บ.วี อำร์ พ ีเด้น จ ำกัด บ.วี อำร์ พ ีเด้น จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 144060148    ลว 24/2/2565

25 ซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ 50,000.00    50,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.วี อำร์ พ ีเด้น จ ำกัด บ.วี อำร์ พ ีเด้น จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 144060148    ลว 24/2/2565

26 ซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ 50,000.00    50,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ำกัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 533437020A    ลว 24/2/2565

27 เช่ำครุภัณฑ์กำรแพทย์ 60,000.00    60,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ไฟน์เมด จ ำกัด บ.ไฟน์เมด จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21-00856         ลว 24/2/65

28 เช่ำครุภัณฑ์กำรแพทย์ 60,000.00    60,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ไฟน์เมด จ ำกัด บ.ไฟน์เมด จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21-00958         ลว 24/2/65

29 เช่ำครุภัณฑ์กำรแพทย์ 60,000.00    60,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ไฟน์เมด จ ำกัด บ.ไฟน์เมด จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 21-01110         ลว 24/2/65

โรงพยำบำล แว้ง
วันที่  28  กุมภำพันธ์  2565

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน กุมภำพันธ์ 2565


