
แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) บริษัท/ราน จํานวนเงิน บรษิัท/ราน จํานวนเงิน โดยสรุป หรือขอตกลงในการจัดซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,795.00 เฉพาะเจาะจง ปตตานี ก็อปป 7,795.00 ปตตานี ก็อปป 7,795.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/733 ลว 1 ก.ค. 64

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศตรทางการแพทย 36,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาคาเหล็กจํากัด 36,280.00 บริษัทยะลาคาเหล็กจํากัด 36,280.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/735 ลว 1 ก.ค.64

3 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 9,500.00 เฉพาะเจาะจง มูนาร็อกซ 9,600.00 มูนาร็อกซ 9,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/745 ลว 1 ก.ค.64

4 จัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกาย 67,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอลิสตซับพลาย จํากัด 67,200.00 บ.เอลิสตซับพลาย จํากัด 67,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/768 ลว 2 ก.ค.64

5 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 34,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส. นานาพาณิชย 34,300.00 ราน ส. นานาพาณิชย 34,300.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/777 ลว 5 ก.ค.64

6 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 66,630.00 เฉพาะเจาะจง ราน อีวีชั่น สาขา 2 66,630.00 ราน อีวีชั่น สาขา 2 66,630.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/789 ลว 6 ก.ค.64

7 จัดซื้อวัสดุกอสราง 13,462.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลานํารุง จํากัด 13,462.00 บ.ยะลานํารุงจํากัด 13,462.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/802 ลว ก.ค.64

8 จัดจางซอมบํารุงยานพาหนะ 5,617.50 เฉพาะเจาะจง วีระแอร 5,617.50 วีระแอร 5,617.50 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/806 ลว 12 ก.ค.64

9 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 14,500.00 เฉพาะเจาะจง มูนาร็อกซ 14,500.00 มูนาร็อกซ 14,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/813 ลว 13 ก.ค.64

10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 69,543.00 เฉพาะเจาะจง เอสที ค็อพป 69,543.00 เอสที ค็อฟป 69,543.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/815 ลว 14 ก.ค.64

11 จัดจางกําจัดปลวก 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแคร เพลสคอลโทรล 5,000.00 หจก.ทีแคร เพลสคอลโทรล 5,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/829 ลว 19 ก.ค.64

12 จัดจางปรงุอาหารสําเร็จ(กลอง) 14,040.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารณุ ีแขวงบู 14,040.00 นางสาวอารุณี แขวงบู 14,040.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/838 ลว 19 ก.ค.64

13 จัดจางปรงุอาหารสําเร็จ(กลอง) 30,080.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพิน  คงเอียด 30,080.00 นางสาวยุพิน คงเอียด 30,080.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/839 ลว 19 ก.ค.64

14 จัดจางปรงุอาหารสําเร็จ(กลอง) 26,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารณุ ีแขวงบู 26,840.00 นางสาวอารุณี แขวงบู 26,840.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/869 ลว 20 ก.ค.64

16 จัดจางปรงุอาหารสําเร็จ(กลอง) 52,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพิน  คงเอียด 52,640.00 นางสาวยุพิน คงเอียด 52,640.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/870 ลว 20 ก.ค.64

17 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 15,393.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส. นานาพาณิชย 15,393.00 ราน ส. นานาพาณิชย 15,393.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/874 ลว 20 ก.ค.64

18 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 11,780.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส. นานาพาณิชย 11,780.00 ราน ส. นานาพาณิชย 11,780.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/875 ลว 20 ก.ค.64

19 จัดจางบํารุงครุภัณฑสํานักงาน 26,710.00 เฉพาะเจาะจง TS.เซอรวิส 26,710.00 TS.เซอรวิส 26,710.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/876 ลว20 ก.ค.64

20 จัดซื้อครรุภัณฑทางการแพทย 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซียเมดิคอลอินดัสตรี้ 11,800.00 บริษัมเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ 11,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/877 ลว 20 ก.ค.64

21 จัดจางปรงุอาหารสําเร็จ(กลอง) 28,880.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพิน คงเอียด 28,880.00 นางสาวยุพิน คงเอียด 28,880.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/894 ลว 22 ก.ค.64

22 จัดจางปรงุอาหารสําเร็จ(กลอง) 15,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารณุ ีแขวงบู 15,200.00 นางสาวอารุณี แขวงบู 15,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/895 ลว 22 ก.ค.64

23 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 61,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร 61,200.00 หจก.พี.เค.คลีนเนอร 61,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/897 ลว 23 ก.ค.64

24 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 5,885.00 เฉพาะเจาะจง เอส เอโมเดิรนไลน 5,885.00 เอส เอโมเดรินไลน 5,885.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/906 ลว 23 ก.ค.64

25 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 8,370.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส. นานาพาณิชย 8,370.00 ราน ส. นานาพาณิชย 8,370.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/912 ลว 27 ก.ค.64

26 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 23,730.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.นานาพาณิชย 23,730.00 ราน ส.นานาพาณิชย 23730 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/931 ลว 27 ก.ค.64

27 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 31,101.00 เฉพาะเจาะจง โกไขการไฟฟา 31,101.00 โกไขการไฟฟา 31,101.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/934 ลว 29 ก.ค.64

28 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 20,460.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร 20,460.00 หจก.พี.เค.คลีนเนอร 20,460.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/935 ลว 29 ก.ค.64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือนกรกฏาคม 2564
โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ราคากลาง) บริษัท/ราน จํานวนเงนิ บริษัท/ราน จํานวนเงนิ โดยสรุป หรือขอตกลงในการจัดซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 200.00 เฉพาะเจาะจง รานน้ําดื่มแมลาน 200.00 รานน้ําดื่มแมลาน 200.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/743 ลว 1 ก.ค.64

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,090.00 เฉพาะเจาะจง รานอ่ีซี่เทค กรุป 3,090.00 รานอ่ีซี่เทค กรุป 3,090.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/744 ลว 1 ก.ค.64

3 จัดซื้อวัสดุกอสราง 1,806.00 เฉพาะเจาะจง รานสหภัณฑ 1,806.00 รานสหภัณฑ 1,806.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/766 ลว 2 ก.ค.64

4 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณพ 4,299.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีคอมมูนิเกชั่น จก 4,299.00 บ.ปตตานีคอมมูนิเกชั่น จก 4,299.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/770 ลว 2 ก.ค.64

5 จัดซื้อวัสดุซอมบํารุง 1,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซียเมดิคอลอินดัสตรี้ 1,730.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ 1,730.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/767 ลว 2 ก.ค.64

6 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณพ 4,299.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีคอมมูนิเกชั่น จก 4,299.00 บ.ปตตานีคอมมูนิเกชั่น จก 4,299.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/770 ลว 5 ก.ค.64

7 จัดซื้อวัสดุซอมบํารุง 85.00 เฉพาะเจาะจง รานพึ่งหลวง รุงเรอืง 85.00 รานพ่ึงหลวง รุงเรอืง 85.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/790 ลว 6 ก.ค.64

8 จัดซื้อวัสดุกอสราง 3,995.00 เฉพาะเจาะจง รานสหภัณฑ 3,995.00 รานสหภัณฑ 3,995.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/791 ลว 6 ก.ค.64

9 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 4,360.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส นานาพาณิชย 4,360.00 ราน ส นานาพาณิชย 4,360.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/793 ลว 6 ก.ค.64

10 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 2,212.00 เฉพาะเจาะจง รานสหภัณฑแกสยะลา 2,212.00 รานสหภัณฑแกสยะลา 2,212.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/812 ลว 13 ก.ค.64

11 จัดซื้อวัสดุซอมบํารุง 3,600.00 เฉพาะเจาะจง รานสหภัณฑ 3,600.00 รานสหภัณฑ 3,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/814 ลว 13 ก.ค.64

12 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,200.00 เฉพาะเจาะจง รานไอเดียรปริ้นท 1,200.00 รานไอเดียรปริ้นท 1,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/828 ลว 19 ก.ค.64

13 จัดจางคากําจัดขยะ 900.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลนครยะลา 900.00 เทศบาลนครยะลา 900.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/942 ลว 29 ก.ค.64

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือนกรกฏาคม 2564
โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา


