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1 ซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 2,306.39      2,306.39       เฉพำะเจำะจง บ.พธิำนพำณิชย์ จ ำกดั บ.พธิำนพำณิชย์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ REP20-00328  ลว 2/12/2563
2 จ้ำงกอ่สร้ำง 39,000.00    39,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยวีรพล  ยูโซ๊ะ นำยวีรพล  ยูโซ๊ะ เกณฑ์รำคำ 27/07  ลว 2/12/2563
3 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 5,585.40      5,585.40       เฉพำะเจำะจง บ.โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จ ำกดั บ.โสภณ แลป เซ็นเตอร์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 63/016591  ลว 2/12/2563
4 จ้ำงกอ่สร้ำง 180,000.00  180,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.ร่วมมสุลิม หจก.ร่วมมสุลิม เกณฑ์รำคำ 7/9  ลว 2/12/2563
5 จ้ำงกอ่สร้ำง 125,000.00  125,000.00   เฉพำะเจำะจง หจก.ร่วมมสุลิม หจก.ร่วมมสุลิม เกณฑ์รำคำ 14/9  ลว 2/12/2563
6 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 2,460.00      2,460.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส หจก.ทกัษณิ อนิโฟเทค นรำธิวำส เกณฑ์รำคำ NTS630910-0003 4/12/2563
7 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 3,000.00      3,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 8/18   ลว 7/12/63
8 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 500.00         500.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 8/17   ลว 7/12/63
9 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 56,400.00    56,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนโกลด์สตำร์ ร้ำนโกลด์สตำร์ เกณฑ์รำคำ 5631001   ลว 7/12/2563

10 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 5,000.00      5,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนมสุลิมอเีล็กโทรนคิ ร้ำนมสุลิมอเีล็กโทรนคิ เกณฑ์รำคำ 8/04  ลว 7/12/2563
11 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะ 3,000.00      3,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลิศชัยกำรช่ำง ร้ำนเลิศชัยกำรช่ำง เกณฑ์รำคำ 1/1    ลว 7/12/2563
12 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2,090.00      2,090.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสำมำรถ ร้ำนสำมำรถ เกณฑ์รำคำ 30/7    ลว 8/12/2563
13 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 4,950.00      4,950.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส. รุ่งเรืองวัสดุ ร้ำน ส. รุ่งเรืองวัสดุ เกณฑ์รำคำ 22/7   ลว 8/12/2563
14 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 2,240.00      2,240.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 42/10  ลว 8/12/2563
15 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 73,188.00    73,188.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอฟกรุ๊ฟ ไทยแลนด์ ร้ำน เอฟกรุ๊ฟ ไทยแลนด์ เกณฑ์รำคำ 01/033  ลว 9/12/2563
16 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 12,000.00    12,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน แกรนด์ อเีล็คทริค ร้ำน แกรนด์ อเีล็คทริค เกณฑ์รำคำ 32/18  ลว 9/12/2563

17 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 28,320.00    28,320.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซีเค อนิเตอร์เทรด ร้ำน ซีเค อนิเตอร์เทรด เกณฑ์รำคำ 103107118  ลว 9/12/2563

18 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 35,000.00    35,000.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน พดีีเอม็ เทรดด้ิง ร้ำน พดีีเอม็ เทรดด้ิง เกณฑ์รำคำ 163092  ลว 9/12/2563

19 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 19,855.00    19,855.00     เฉพำะเจำะจง บ.บำงกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ บ.บำงกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ เกณฑ์รำคำ IV6309117  ลว 14/12/2563

20 ซ้ือวัสดุบริโภค 10,294.00    10,294.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุกรี ร้ำน สุกรี เกณฑ์รำคำ 18/23  ลว 15/12/2563

21 ซ้ือวัสดุบริโภค 17,913.00    17,913.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุกรี ร้ำน สุกรี เกณฑ์รำคำ 18/24  ลว 15/12/2563

22 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 11,100.00    11,100.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6303838  ลว  15/12/2563

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน ธนัวำคม 2563
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23 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 7,500.00      7,500.00       เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6303880  ลว  15/12/2563
24 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 11,000.00    11,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6303718  ลว  15/12/2563
25 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 32,450.00    32,450.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีเค เซอร์วิส ร้ำน พ.ีเค เซอร์วิส เกณฑ์รำคำ A000171  ลว  15/12/2563
26 จ้ำงซ่อมครุภณัฑ์กำรแพทย์ 32,400.00    32,400.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน พ.ีเค เซอร์วิส ร้ำน พ.ีเค เซอร์วิส เกณฑ์รำคำ A000172  ลว  15/12/2563
27 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 15,951.00    15,951.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ ร้ำนตะวันกำรไฟฟำ้ เกณฑ์รำคำ 70/04,05  ลว 15/12/2563
28 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 12,305.00    12,305.00     เฉพำะเจำะจง บ.พ.ีเอส.อำร์ พรีเมี่ยม โพรดักส์ บ.พ.ีเอส.อำร์ พรีเมี่ยม โพรดักส์ เกณฑ์รำคำ 6310013  ลว 15/12/2563
29 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 34,240.00    34,240.00     เฉพำะเจำะจง บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ บ.ดำรำภณัฑ์ ภำคใต้ เกณฑ์รำคำ 63/1020  ลว 15/12/2563
30 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้และวิทยุ 19,581.00    19,581.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน เคท.ีอเิลคทริค เซอร์วิส ร้ำน เคท.ีอเิลคทริค เซอร์วิส เกณฑ์รำคำ 03/136  ลว 15/12/2563
31 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 100,000.00  100,000.00   เฉพำะเจำะจง บ.ไอเดียดีพลัส จ ำกดั บ.ไอเดียดีพลัส จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6310-0018  ลว 21/12/2563
32 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 50,000.00    50,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.รอททำรีนพลัส จ ำกดั บ.รอททำรีนพลัส จ ำกดั เกณฑ์รำคำ INV00350  ลว 21/12/2563
33 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 41,250.00    41,250.00     เฉพำะเจำะจง บ.อนัดำมนั เมดิคอล แคร์ บ.อนัดำมนั เมดิคอล แคร์ เกณฑ์รำคำ AMC0142  ลว 21/12/2563
34 เช่ำบริกำร 60,000.00    60,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.ไฟร์เมด จ ำกดั บ.ไฟร์เมด จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 20-00871  ลว 21/12/2563
35 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 1,500.00      1,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน แว้งเฟอร์นชิชิ่ง ร้ำน แว้งเฟอร์นชิชิ่ง เกณฑ์รำคำ 46/063   ลว 24/12/2563
36 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 3,000.00      3,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน แว้งเฟอร์นชิชิ่ง ร้ำน แว้งเฟอร์นชิชิ่ง เกณฑ์รำคำ 47/063   ลว 24/12/2563
37 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 4,500.00      4,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน แว้งเฟอร์นชิชิ่ง ร้ำน แว้งเฟอร์นชิชิ่ง เกณฑ์รำคำ 45/063   ลว 24/12/2563
38 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2,385.00      2,385.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สำมำรถ ร้ำน สำมำรถ เกณฑ์รำคำ 29/7   ลว 24/12/2563

39 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2,060.00      2,060.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สำมำรถ ร้ำน สำมำรถ เกณฑ์รำคำ 31/7   ลว 24/12/2563

40 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 8,509.00      8,509.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งขำยยำไทรบรีุสมนุไพร หำ้งขำยยำไทรบรีุสมนุไพร เกณฑ์รำคำ 6-12  ลว  25/12/2563

41 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 1,680.00      1,680.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 11/25  ลว 25/12/2563

42 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 9,180.00      9,180.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 11/24  ลว 25/12/2563

43 จ้ำงท ำวัสดุโฆษณำ 3,000.00      3,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน รุสดีไซน์ ร้ำน รุสดีไซน์ เกณฑ์รำคำ 001/0049   ลว 25/12/2563

44 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 25,952.00    25,952.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซีเค อนิเตอร์เทรด ร้ำน ซีเค อนิเตอร์เทรด เกณฑ์รำคำ 16311107   ลว 28/12/2563

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน ธนัวำคม 2563
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45 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 20,000.00    20,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.แอล เจ อนิเตอร์ กรุ๊ป บ.แอล เจ อนิเตอร์ กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 630781  ลว 28/12/2563
46 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 14,160.87    14,160.87     เฉพำะเจำะจง บ.อรุณรุ่ง ออยล์ จ ำกดั บ.อรุณรุ่ง ออยล์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 001/0012  ลว 28/12/2563
47 จ้ำงท ำวัสดุโฆษณำ 1,000.00      1,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เดำลัต ดีไซน์ ร้ำน เดำลัต ดีไซน์ เกณฑ์รำคำ 9/2  ลว 28/12/2563
48 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 2,740.00      2,740.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 40/10  ลว 28/12/2563
49 จ้ำงท ำวัสดุโฆษณำ 6,375.00      6,375.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน เดำลัต ดีไซน์ ร้ำน เดำลัต ดีไซน์ เกณฑ์รำคำ 8/2  ลว 28/12/2563
50 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 3,500.00      3,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 48/9  ลว 28/12/2563
51 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 14,000.00    14,000.00     เฉพำะเจำะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั บ.เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ำกดั เกณฑ์รำคำ IV6303148  ลว 28/12/2563
52 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนกังำน 30,261.00    30,261.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 48/9  ลว 28/12/2563
53 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 11,735.00    11,735.00     เฉพำะเจำะจง หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 2012 หจก.ส.รุ่งเรืองวัสดุ 2012 เกณฑ์รำคำ 20-21/7  ลว 28/12/2563
54 ซ้ือวัสดุบริโภค 15,774.00    15,774.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุกรี ร้ำน สุกรี เกณฑ์รำคำ 2/18  ลว 28/12/2563
55 ซ้ือวัสดุบริโภค 14,552.00    14,552.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุกรี ร้ำน สุกรี เกณฑ์รำคำ 3/18  ลว 28/12/2563
56 ซ้ือวัสดุส ำนกังำน 10,700.00    10,700.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป ร้ำน บ ีแอล กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ 09/11  ลว 28/12/2563

วนัที่  29  ธนัวำคม  2563

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือน ธนัวำคม 2563

โรงพยำบำล แวง้


