
แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

1 จัดจางกําจัดปลวก 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ที.แครเพลสทคอนโทรล 5,000.00 หจก.ที.แครเพลสทคอนโทรล 5,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/465 ลว 6 พ.ค.64

2 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 39,618.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.นานาพาณิชย 39,618.00 ราน ส.นานาพาณิชย 39,618.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/478 ลว 7 พ.ค.64

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 62,948.00 เฉพาะเจาะจง เอส.ที ค็อฟป 62,948.00 เอส.ที ค็อฟป 62,948.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/479 ลว 10 พ.ค.64

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 38,296.00 เฉพาะเจาะจง เอส.ที ค็อฟป 38,296.00 เอส.ที ค็อฟป 38,296.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/480 ลว 10 พ.ค.64

5 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 2ซีพี เอ็นจิเนียริ่ง 12,000.00 บริษัท 2ซีพี เอ็นจิเนียริ่ง 12,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/508 ลว 19 พ.ค.64

6 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 20,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร 20,600.00 หจก.ดับเบิ้ลคลิ๊ก คอมพิวเตอร 20,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/542 ลว 25 พ.ค.64

7 จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 5,800.00 เฉพาะเจาะจง สุวลัยปตตานี 5,800.00 สุวลัยปตตานี 5,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/543 ลว 25 พ.ค.64

8 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 9,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซี่กรุป จํากัด 9,130.00 บริษัทอีซี่กรุป จํากัด 9,130.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/545 ลว 25 พ.ค.64

9 จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร 12,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลานํารุง จํากัด 12,680.00 บริษัทยะลานํารุง จํากัด 12,680.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/546 ลว 25 พ.ค.64

10 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 5,839.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สิริภัณฑวัฒนา 5,839.00 หจก.สิริภัณฑวัฒนา 5,839.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/547 ลว 25 พ.ค.64

11 จัดจางคาเชาเครื่องเอกซเรย 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดวิดแอนดโก 25,000.00 หจก.เดวิดแอนดโก 25,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/559 ลว 28 พ.ค.64

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซี่เทค จํากัด 3,780.00 บริษัทอีซี่เทค จํากัด 3,780.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/422 ลว 1 พ.ค.64

2 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จก. 4,950.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จก 4,950.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/452 ลว 5 พ.ค.64

3 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 4,750.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.พี.เค.คลีนเนอร 4,750.00 ห.จ.ก.พี.เค.คลีนเนอร 4,750.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/453 ลว 5 พ.ค.64

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพปตตานี 1,100.00 โรงพิมพปตตานี 1,100.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/454 ลว 5 พ.ค.64

5 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จก. 3,500.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จก 3,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/455 ลว 5 พ.ค.64

6 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 300.00 เฉพาะเจาะจง สิริภัณฑวัฒนา 300.00 สิริภัณฑวัฒนา 300.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/487 ลว 12 พ.ค.64

7 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 660.00 เฉพาะเจาะจง ป.พัฒนา 660.00 ป.พัฒนา 660.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/488 ลว 12 พ.ค.64

8 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 2,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาสหพันธแกสยะลา จํากัด 2,212.00 บริษัทยะลาสหพันธแกสยะลา จํากัด 2,212.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/493 ลว 13 พ.ค.64

9 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 150.00 เฉพาะเจาะจง นายชางชอบ  แกวพิศดาน 150.00 นายชางชอบ  แกวพิศดาน 150.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/498 ลว 17 พ.ค.64

10 จัดซื้อวัสดุคาสาธารณูปโภค 90.00 เฉพาะเจาะจง จุฬาน้ําดื่ม 90.00 จุฬาน้ําดื่ม 90.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/513 ลว 20 พ.ค.64

11 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.พี.เค.คลีนเนอร 2,800.00 ห.จ.ก.พี.เค.คลีนเนอร 2,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/514 ลว 20 พ.ค.64

12 จัดจางคาขยะมูลฝอยติดทั่วไป 950.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลนครยะลา 950.00 สํานักงานเทศบาลนครยะลา 950.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/520 ลว 21 พ.ค.64

13 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 910.00 เฉพาะเจาะจง สุวลัยปตตานี 910.00 สุวลัยปตตานี 910.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/544 ลว 25 พ.ค.64

14 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 1,000.00 เฉพาะเจาะจง คาลลาลิลลี่ 1,000.00 คาลลาลิลลี่ 1,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/553 ลว 28 พ.ค.64

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรบัการคัดเลือกและราคา










