


แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) บริษัท/ราน จํานวนเงิน บริษัท/ราน จํานวนเงิน โดยสรปุ หรือขอตกลงในการจัดซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 20,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะคาเหล็กและเครื่องมือ จํากัด20,240.00 บริษัทยะคาเหล็กและเครื่องมือ จํากัด20,240.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/4 ลว 4 ม.ค. 64

2 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 8,590.00 เฉพาะเจาะจง สุวลัยปตตานี 8,590.00 สุวลัยปตตานี 8,590.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/12 ลว 4 ม.ค.64

3 จัดจางทําผาใบใส 34,200.00 เฉพาะเจาะจง แมลานทรัพยทวี 34,200.00 แมลานทรัพยทวี 34,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/28 ลว 4 ม.ค.64

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน มกราคม 2564

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคดัเลือกและราคา

3 จัดจางทําผาใบใส 34,200.00 เฉพาะเจาะจง แมลานทรัพยทวี 34,200.00 แมลานทรัพยทวี 34,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/28 ลว 4 ม.ค.64

4 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด45,000.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด45,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/32 ลว 5 ม.ค.64

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 13,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  บี สมารท จํากัด 13,696.00 บริษัท  บี สมารท จํากัด 13,696.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/42 ลว 6 ม.ค. 64

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 17,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซี่เทค จํากัด 17,140.00 บริษัทอีซี่เทค จํากัด 17,140.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.350 ลว 8 ม.ค. 64

7 จัดจางกําจัดปลวก 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแคร เพลสท 5,000.00 หจก.ทีแคร เพลสท 5,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/56 ลว 11 ม.ค.64

8 จัดจางทําผาใบใส 13,000.00 เฉพาะเจาะจง แมลานทรัพยทวี 13,000.00 แมลานทรัพยทวี 13,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/69 ลว 13 ม.ค.64

9 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 10,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด10,660.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด10,660.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/77 ลว 13 ม.ค.64

10 จัดจางทําเตนทโควิด 13,000.00 เฉพาะเจาะจง แมลานทรัพยทวี 13,000.00 แมลานทรัพยทวี 13,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/88 ลว 19 ม.ค.64

11 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 64,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอบอดี้บาลานธ 64,800.00 บริษัท ไอบอดี้บาลานธ 64,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/87 ลว 19 ม.ค. 64

12 จัดจางยายแอร 8,930.00 เฉพาะเจาะจง TS เซอรวิส 8,930.00 TS เซอรวิส 8,930.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/94 ลว 19 ม.ค.64



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) บริษัท/ราน จํานวนเงิน บริษัท/ราน จํานวนเงิน โดยสรปุ หรือขอตกลงในการจัดซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 3,830.00 เฉพาะเจาะจง สุวลัยปตตานี 3,830.00 สุวลัยปตตานี 3,830.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/16 ลว 4 ม.ค.64

2 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 2,212.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.นานาพาณิชย 2,212.00 ราน ส.นานาพาณิชย 2,212.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/24 ลว 4 ม.ค.64

3 จัดซื้อน้ํายาวิทยาศาสตร 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบีสมารทซายเอ็นซ จํากัด 2,782.00 บริษัทบีสมารทซายเอ็นซ จํากัด 2,782.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/45 ลว 6 ม.ค.64

4 จัดซื้อวัสดุกอสราง 2,400.00 เฉพาะเจาะจง รานสหภัณฑ 2,400.00 รานสหภัณฑ 2,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/60 ลว 11 ม.ค.64

5 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 2,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสหภัณฑแกสยะลา 2,212.00 บริษัทสหภัณฑแกสยะลา 2,212.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/65 ลว 13 ม.ค. 64

6 จัดซื้อวัสดุกอสราง 3,250.00 เฉพาะเจาะจง รานสหภัณฑ 3,250.00 รานสหภัณฑ 3,250.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/73 ลว 13 ม.ค.64

7 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแผ 2,290.00 เฉพาะเจาะจง รานไอเดียปริ้นท 2,290.00 รานไอเดียปริ้นท 2,290.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/89 ลว 22 มค.64

8 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 4,325.00 เฉพาะเจาะจง โกไขการไฟฟา 4,325.00 โกไขการไฟฟา 4,325.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/98 ลว 19 ม.ค.64

9 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 1,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด 1,730.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด 1,730.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/103 ลว 22 ม.ค.64

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน มกราคม 2564

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา


