
ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
วงเงินท่ีจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง
รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ี และวันท่ีของสัญญำ หรือข้อตกลง
ซ้ือ/จ้ำง

1 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,316.00      2,316.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ขวัญเรือน ร้ำน ขวัญเรือน เกณฑ์รำคำ 34/9            ลว 9/11/2565
2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,000.00      1,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 34/5            ลว 9/11/2565
3 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 850.00         850.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 42/1             ลว 10/11/2565
4 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 47,389.00    47,389.00     เฉพำะเจำะจง บ.อรุณรุ่ง ออยด์ จ ำกัด บ.อรุณรุ่ง ออยด์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0025/002     ลว 10/11/2565
5 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 15,000.00    15,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 8038468      ลว  14/11/2565
6 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 760.00         760.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 26/70           ลว 14/11/2565
7 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 3,711.00      3,711.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 24-25/70      ลว 16/11/2565
8 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 3,870.00      3,870.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS63110-02  ลว 16/11/2565
9 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2,100.00      2,100.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน พดีีเอ็ม เทรดด้ิง ร้ำน พดีีเอ็ม เทรดด้ิง เกณฑ์รำคำ 16401181    ลว 16/11/2565

10 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,700.00      5,700.00       เฉพำะเจำะจง บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด บ.แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 640080       ลว 18/11/2565
11 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 4,000.00      4,000.00       เฉพำะเจำะจง โรงพมิพสุ์ไหงโกลก โรงพมิพสุ์ไหงโกลก เกณฑ์รำคำ 05/40          ลว 18/11/2565
12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,800.00      2,800.00       เฉพำะเจำะจง โรงพมิพสุ์ไหงโกลก โรงพมิพสุ์ไหงโกลก เกณฑ์รำคำ 06/40          ลว 18/11/2565
13 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 11,100.00    11,100.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS64110-02  ลว 23/11/2565
14 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 5,840.00      5,840.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS640202-04  ลว 23/11/2565
15 เช่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 2,500.00      2,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดับเบิ้ลยูพำณิชย์ ร้ำน ดับเบิ้ลยูพำณิชย์ เกณฑ์รำคำ We022564/002  ลว 23/11/2565
16 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 96,000.00    96,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกัด บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 6388           ลว 23/11/2565

17 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 6,400.00      6,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซีเค อินเตอร์เทรด ร้ำน ซีเค อินเตอร์เทรด เกณฑ์รำคำ 16401125   ลว 23/11/2565

18 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 4,800.00      4,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 15/02           ลว 23/11/2565

19 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 1,750.00      1,750.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ขวัญเรือน ร้ำน ขวัญเรือน เกณฑ์รำคำ 35/3            ลว 25/11/2565

20 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,500.00      7,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 13/14          ลว 25/11/2565

21 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 1,500.00      1,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 15/20            ลว 25/11/2565

22 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 8,110.60      8,110.60       เฉพำะเจำะจง บ.ดำรำภัณฑ์ภำคใต้ จ ำกัด บ.ดำรำภัณฑ์ภำคใต้ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 65/209         ลว 25/11/2565

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน พฤศจิกำยน  2565

โรงพยำบำล แว้ง
วันที่  6  ธันวำคม  2565
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ซ้ือ/จ้ำง

23 จ้ำงท ำวัสดุโฆษณำ 1,350.00      1,350.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รุสดีไซน์ ร้ำน รุสดีไซน์ เกณฑ์รำคำ 002/0049   ลว 28/11/2565

24 จ้ำงท ำวัสดุโฆษณำ 1,620.00      1,620.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รุสดีไซน์ ร้ำน รุสดีไซน์ เกณฑ์รำคำ 003/0049   ลว 28/11/2565

25 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 830.00         830.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน ขวัญเรือน ร้ำน ขวัญเรือน เกณฑ์รำคำ 35/5            ลว 28/11/2565

26 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 9,648.00      9,648.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สำมำรถ ร้ำน สำมำรถ เกณฑ์รำคำ 10/23,26      ลว 28/11/2565

27 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,590.00      1,590.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS63217-0002  ลว 28/11/65

28 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 8,578.00      8,578.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 15/10           ลว 28/11/2565

29 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 5,500.00      5,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซีเค อินเตอร์เทรด ร้ำน ซีเค อินเตอร์เทรด เกณฑ์รำคำ 16401125   ลว 29/11/2565

30 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 3,132.00      3,132.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สำมำรถ ร้ำน สำมำรถ เกณฑ์รำคำ 13/23           ลว 29/11/2565

31 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน 9,536.00      9,536.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ขวัญเรือน ร้ำน ขวัญเรือน เกณฑ์รำคำ 5/6                ลว 29/11/2565

32 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 11,449.00    11,449.00     เฉพำะเจำะจง โรงพมิพสุ์ไหงโกลก โรงพมิพสุ์ไหงโกลก เกณฑ์รำคำ 14/20           ลว 29/11/2565

33 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 10,120.00    10,120.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำน ตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 05/16           ลว 30/11/2565

34 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 29,397.00    29,367.00     เฉพำะเจำะจง บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกัด บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 6360           ลว 30/11/2565

35 ซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ 14,700.00    14,700.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี บ.เอเซีย เมดิคอล อินดัสตร้ี เกณฑ์รำคำ IV6403351    ลว 30/11/2565

36 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 70,000.00    70,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน พดีีเอ็ม เทรดด้ิง ร้ำน พดีีเอ็ม เทรดด้ิง เกณฑ์รำคำ 16312184    ลว 30/11/2565

37 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 1,900.00      1,900.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทักษณิ อินโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS63217-0005  ลว 30/11/65

โรงพยำบำล แว้ง
วันที่  6  ธันวำคม  2565

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน พฤศจิกำยน 2565


