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ซ้ือ/จ้ำง

1 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,990.00      3,990.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS630723-001  3/11/2563
2 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,960.00      3,960.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS630827-002  3/11/2563
3 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 4,800.00      4,800.00       เฉพำะเจำะจง บ.ฐำนบดีรวมภณัฑ์ บ.ฐำนบดีรวมภณัฑ์ เกณฑ์รำคำ 2020/0492  ลว 3/11/2563
4 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 1,725.00      1,725.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6302564  ลว 3/11/2563
5 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 4,500.00      4,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนแว้งเฟอร์นชิชิ่ง ร้ำนแว้งเฟอร์นชิชิ่ง เกณฑ์รำคำ 18/062  ลว 3/11/2563
6 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 6,900.00      6,900.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนัสวัสด์ิ ร้ำนพนัสวัสด์ิ เกณฑ์รำคำ INV20200000536 ลว 4/11/63
7 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 9,800.00      9,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพนัสวัสด์ิ ร้ำนพนัสวัสด์ิ เกณฑ์รำคำ INV20200000498 ลว 4/11/63
8 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 6,000.00      6,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนปตัตำน ีเมดิคอล ร้ำนปตัตำน ีเมดิคอล เกณฑ์รำคำ 6308428  ลว 15/10/2563
9 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 5,060.00      5,060.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ส.รุ่งเรืองวัสดุ 2012 หจก. ส.รุ่งเรืองวัสดุ 2012 เกณฑ์รำคำ 7/16  ลว 4/11/2563

10 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 5,782.00      5,782.00       เฉพำะเจำะจง หจก. ส.รุ่งเรืองวัสดุ 2012 หจก. ส.รุ่งเรืองวัสดุ 2012 เกณฑ์รำคำ 7/15  ลว 4/11/2563
11 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 34,240.00    34,240.00     เฉพำะเจำะจง บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ เกณฑ์รำคำ 63/869  ลว 4/11/2563
12 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 10,914.00    10,914.00     เฉพำะเจำะจง โรงพมิพสุ์ไหงโกลก โรงพมิพสุ์ไหงโกลก เกณฑ์รำคำ 8/23  ลว 4/11/2563
13 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 8,707.00      8,707.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุกรี (แว้ง) ร้ำนสุกรี (แว้ง) เกณฑ์รำคำ 18/21,22  ลว 4/11/2563
14 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 69,610.00    69,610.00     เฉพำะเจำะจง บ.ริโก ้(ประเศไทย)จ ำกดั บ.ริโก ้(ประเศไทย)จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 7779457  ลว 4/11/2563
15 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 9,120.00      9,120.00       เฉพำะเจำะจง บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 6201  ลว 4/11/2563
16 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 87,000.00    87,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 6232  ลว 4/11/2563

17 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 27,000.00    27,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 6242  ลว 4/11/2563

18 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 60,000.00    60,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 6266  ลว 4/11/2563

19 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 87,000.00    87,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 6241  ลว 4/11/2563

20 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 33,000.00    33,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั บ.ทรำฟฟคิ ซัพพลำย จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 6255  ลว 4/11/2563

21 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 12,677.30    12,677.30     เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอ.เอส มอเตอร์ จ ำกดั ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ TS255-2009-00015 ลว 4/11/63

22 ซ้ือครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์ 31,630.00    31,630.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซีเค อนิเตอร์เทรด ร้ำน ซีเค อนิเตอร์เทรด เกณฑ์รำคำ 16308143  ลว  28/10/2563

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน พฤศจิกำยน 2563
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23 ซ้ือวัสดุบริโภค 3,160.00      3,160.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมำรถ ร้ำนสำมำรถ เกณฑ์รำคำ 27/28  5/11/2563
24 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 4,879.20      4,879.20       เฉพำะเจำะจง โรงพมิพสุ์ไหงโกลก โรงพมิพสุ์ไหงโกลก เกณฑ์รำคำ 31/6  ลว 5/11/2563
25 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 3,640.00      3,640.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS630915-0005 5/11/2563
26 ซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 3,800.00      3,800.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เอสวี คำร์เซอร์วิส หจก.เอสวี คำร์เซอร์วิส เกณฑ์รำคำ 6310080009  ลว 5/11/2563
27 ซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 6,786.85      6,786.85       เฉพำะเจำะจง บ.พธิำนพำณิชย์ จ ำกดั บ.พธิำนพำณิชย์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ REP20-00327  ลว 9/11/2563
28 ซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 5,862.53      5,862.53       เฉพำะเจำะจง บ.พธิำนพำณิชย์ จ ำกดั บ.พธิำนพำณิชย์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ REP20-00329  ลว 9/11/2563
29 ซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 6,785.05      6,785.05       เฉพำะเจำะจง บ.พธิำนพำณิชย์ จ ำกดั บ.พธิำนพำณิชย์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ REP20-00344  ลว 9/11/2563
30 ซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 2,306.39      2,306.39       เฉพำะเจำะจง บ.พธิำนพำณิชย์ จ ำกดั บ.พธิำนพำณิชย์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ REP20-00328  ลว 24/11/2563
31 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 4,050.00      4,050.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 01/70  ลว 24/11/2563
32 จ้ำงกอ่สร้ำง 125,000.00  125,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยสำวีดี สำแม นำยสำวีดี สำแม เกณฑ์รำคำ 03/09  ลว 24/11/2563
33 จ้ำงกอ่สร้ำง 31,000.00    31,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยอว้น เต็มดี นำยอว้น เต็มดี เกณฑ์รำคำ 19/08  ลว 24/11/2563
34 จ้ำงกอ่สร้ำง 125,000.00  125,000.00   เฉพำะเจำะจง นำยอสิมำแอ เจ๊ะอำแซ นำยอสิมำแอ เจ๊ะอำแซ เกณฑ์รำคำ 24/08  ลว 24/11/2563
35 จ้ำงกอ่สร้ำง 29,000.00    29,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยวีรพล  ยูโซ๊ะ นำยวีรพล  ยูโซ๊ะ เกณฑ์รำคำ 26/08  ลว 24/11/2563
36 จ้ำงกอ่สร้ำง 39,000.00    39,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยวีรพล  ยูโซ๊ะ นำยวีรพล  ยูโซ๊ะ เกณฑ์รำคำ 27/08  ลว 24/11/2563
37 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 19,700.00    19,700.00     เฉพำะเจำะจง บ.ริโก ้(ประเศไทย)จ ำกดั บ.ริโก ้(ประเศไทย)จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 7669465  ลว 24/11/2563
38 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 2,087.78      2,087.75       เฉพำะเจำะจง บ.ริโก ้(ประเศไทย)จ ำกดั บ.ริโก ้(ประเศไทย)จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 7892336  ลว 24/11/2563

39 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 1,642.00      1,642.00       เฉพำะเจำะจง บ.ริโก ้(ประเศไทย)จ ำกดั บ.ริโก ้(ประเศไทย)จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 7844636  ลว 24/11/2563

40 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 3,117.50      3,117.50       เฉพำะเจำะจง บ.ริโก ้(ประเศไทย)จ ำกดั บ.ริโก ้(ประเศไทย)จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 7790945  ลว 24/11/2563

41 จ้ำงติดต้ังครุภณัฑ์ส ำนกังำน 12,840.00    12,840.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอฟกรุถ๊ฟ ไทยแลนด์ ร้ำน เอฟกรุถ๊ฟ ไทยแลนด์ เกณฑ์รำคำ 01/013  ลว 24/11/2563

42 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 13,220.00    13,220.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS60908-0002 24/11/2563

43 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 8,480.00      8,480.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS60903-0004 24/11/2563

44 ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 11,800.00    11,800.00     เฉพำะเจำะจง บ.แอล.เจ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั บ.แอล.เจ อนิเตอร์กรุ๊ป จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 630552 24/11/2563

โรงพยำบำล แวง้
วนัที่  30  พฤศจิกำยน  2563

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน พฤศจิกำยน 2563
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45 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 29,532.00    29,532.00     เฉพำะเจำะจง บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ เกณฑ์รำคำ 63/921  ลว 24/11/2563
46 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 21,160.00    21,160.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซีเค อนิเตอร์เทรด ร้ำน ซีเค อนิเตอร์เทรด เกณฑ์รำคำ 163097114  ลว 24/11/2563
47 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 10,119.00    10,119.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 69/30  ลว 24/11/2563
48 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 10,338.00    10,338.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 10/38  ลว 24/11/2563
49 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 6,000.00      6,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 10/38  ลว 24/11/2563
50 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 15,400.00    15,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 10/39  ลว 24/11/2563
51 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 5,000.00      5,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ INV202000607  ลว 24/11/2563
52 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 1,070.00      10,700.00     เฉพำะเจำะจง โรงพมิพสุ์ไหงโกลก โรงพมิพสุ์ไหงโกลก เกณฑ์รำคำ 9/49  ลว 5/11/2563
53 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 3,600.00      3,600.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6302987  ลว 30/11/2563
54 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 1,620.00      1,620.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6302996  ลว 30/11/2563
55 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 500.00         500.00          เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6302981  ลว 30/11/2563

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน พฤศจิกำยน 2563

โรงพยำบำล แวง้
วนัที่  30  พฤศจิกำยน  2563


