
ล ำดับ งำนที่จัดซ้ือ/จัดจ้ำง
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จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
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ซ้ือ/จ้ำง

1 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 31,500.00    31,500.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอ็นรำฟ โนเนียส เมดิคอล บ.เอ็นรำฟ โนเนียส เมดิคอล เกณฑ์รำคำ I6301/00018  ลว 1/10/2564
2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 125,000.00  125,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.กิจรุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น หจก.กิจรุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น เกณฑ์รำคำ 17/11              ลว 1/10/2564
3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 32,672.00    32,672.00     เฉพำะเจำะจง บ.อรุณรุ่ง ออยล์ จ ำกัด บ.อรุณรุ่ง ออยล์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 001/00001      ลว 1/10/2564
4 จ้ำงไปรษณีย์ 4,480.00      4,480.00       เฉพำะเจำะจง ไปรณษณีย์ ไปรณษณีย์ เกณฑ์รำคำ A96160-0172  ลว 4/10/2564
5 ซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ 34,240.00    34,240.00     เฉพำะเจำะจง บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ เกณฑ์รำคำ 63/1009       ลว 4/10/2564
6 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 34,775.00    34,775.00     เฉพำะเจำะจง บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ เกณฑ์รำคำ 63/1137       ลว 4/10/2564
7 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 6,090.00      6,090.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส เกณฑ์รำคำ NTS631209-03  ลว 4/10/64
8 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 23,850.00    23,850.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส เกณฑ์รำคำ NTS631209-05  ลว 5/10/64
9 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 15,000.00    15,000.00     เฉพำะเจำะจง หจก.อำซวำ เฮลธแ์คร์ หจก.อำซวำ เฮลธแ์คร์ เกณฑ์รำคำ 21/5             ลว 5/10/2564

10 จ้ำงก่อสร้ำง 57,000.00    57,000.00     เฉพำะเจำะจง ซู กำรช่ำง ซู กำรช่ำง เกณฑ์รำคำ 20/08          ลว 5/10/2564
11 จ้ำงก่อสร้ำง 125,000.00  125,000.00  เฉพำะเจำะจง หจก.ร่วมมุสลิม หจก.ร่วมมุสลิม เกณฑ์รำคำ 27/08          ลว 5/10/2564
12 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,440.00      1,440.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส เกณฑ์รำคำ NTS631209-06  ลว 7/10/64
13 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2,580.00      2,580.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส เกณฑ์รำคำ NTS63110-01  ลว 7/10/64
14 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 1,760.00      1,760.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ขวญัเรือน ร้ำน ขวญัเรือน เกณฑ์รำคำ 20/1  ลว 7/10/2564
15 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 8,750.00      8,750.00       เฉพำะเจำะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด บ.ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด เกณฑ์รำคำ IV6311-12412  ลว 11/10/2564
16 จ้ำงท ำวสัดุโฆษณำ 2,000.00      2,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รุสดีไซน์ ร้ำน รุสดีไซน์ เกณฑ์รำคำ 0024/001   ลว 11/10/2564

17 ซ้ือวสัดุบริโภค 10,567.00    10,567.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุกรี ร้ำน สุกรี เกณฑ์รำคำ 10/29  ลว 14/10/2564

18 ซ้ือวสัดุบริโภค 14,065.00    14,065.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุกรี ร้ำน สุกรี เกณฑ์รำคำ 10/28  ลว 14/10/2564

19 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 28,983.00    28,983.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 11/18  ลว 19/10/2564

20 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 7,500.00      7,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 11/14  ลว 19/10/2564

21 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 76,620.00    76,620.00     เฉพำะเจำะจง บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกัด บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 6351  ลว 26/10/2564

22 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 91,070.00    91,070.00     เฉพำะเจำะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 7981600  ลว  26/10/2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน ตุลำคม 2564
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23 จ้ำงท ำวสัดุโฆษณำ 1,350.00      1,350.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รุสดีไซน์ ร้ำน รุสดีไซน์ เกณฑ์รำคำ 002/0049   ลว 27/10/2564

24 จ้ำงท ำวสัดุโฆษณำ 1,620.00      1,620.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รุสดีไซน์ ร้ำน รุสดีไซน์ เกณฑ์รำคำ 003/0049   ลว 27/10/2564

25 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 830.00         830.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ขวญัเรือน ร้ำน ขวญัเรือน เกณฑ์รำคำ 35/5            ลว 27/10/2564

26 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 9,648.00      9,648.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สำมำรถ ร้ำน สำมำรถ เกณฑ์รำคำ 10/23,26      ลว 27/10/2564

27 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 1,590.00      1,590.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส หจก.ทกัษณิ อินโฟเทค นรำธวิำส เกณฑ์รำคำ NTS63217-0002  ลว 27/10/64

28 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 8,578.00      8,578.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 15/10           ลว 27/10/2564

29 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 5,500.00      5,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซีเค อินเตอร์เทรด ร้ำน ซีเค อินเตอร์เทรด เกณฑ์รำคำ 16401125   ลว 27/10/2564

30 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว 3,132.00      3,132.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สำมำรถ ร้ำน สำมำรถ เกณฑ์รำคำ 13/23           ลว 29/10/2564

31 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 9,536.00      9,536.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ขวญัเรือน ร้ำน ขวญัเรือน เกณฑ์รำคำ 5/6                ลว 29/10/2564

32 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน 11,449.00    11,449.00     เฉพำะเจำะจง โรงพมิพสุ์ไหงโกลก โรงพมิพสุ์ไหงโกลก เกณฑ์รำคำ 14/20           ลว 29/10/2564

33 ซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 10,120.00    10,120.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวนักำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 05/16           ลว 29/10/2564

โรงพยำบำล แว้ง
วันที ่ 5  พฤศจิกำยน  2564

แบบ สขร.1
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