
แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,395.50 เฉพาะเจาะจง เอสที คอพป 8,395.50 เอสที คอพป 8,395.50 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/574ลว 1 มิ.ย.64

2 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ 11,800.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ 11,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/591 ลว 2 มิ.ย.64

3 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 33,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอบอดี้บาลานซเมดิคอล 33,200.00 บริษัทไอบอดี้บาลานซเมดิคอล 33,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/592 ลว 2 มิ.ย.64

4 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีเทคดินโน จํากัด 64,200.00 บริษัทดีเทคดินโน จํากัด 64,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/630 ลว 7 มิ.ย.64

5 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ 36,000.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ 36,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/632 ลว 7 มิ.ย.64

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 10,100.00 เฉพาะเจาะจง เอสที คอพป 10,100.00 เอสที คอพป 10,100.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/633 ลว 7 มิ.ย.64

7 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย 31,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทอดิเทคโปจํากัด 31,993.00 บริษัทไทอดิเทคโปจํากัด 31,993.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/634 ลว 7 มิ.ย.64

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพปตตานี การชาง 6,000.00 โรงพิมพปตตานี การชาง 6,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/642 ลว 10 มิ.ย.64

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 7,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่เทคกรุป จํากัด 7,785.00 บริษัท อีซี่เทคกรุป จํากัด 7,785.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/667 ลว 17 มิ.ย.64

10 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 19,499.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส นานาพาณิชย 19,499.00 ราน ส นานาพาณิชย 19,499.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/696 ลว 22 มิ.ย.64

11 จัดจางซอมบํารุงยานพาหนะ 13,485.00 เฉพาะเจาะจง อูกระจาง การชาง 13,485.00 อูกระจาง การชาง 13,485.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/698 ลว 22 มิ.ย.64

12 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 20,009.00 เฉพาะเจาะจง โอเรกซ เทรดดิ้ง 20,009.00 โอเรกซ เทรดดิ้ง 20,009.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/714 ลว 24 มิ.ย.64

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือนมิถุนายน 2564

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

1 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,500.00 เฉพาะเจาะจง รานไอเดียรปริ้นท 2,500.00 รานไอเดียรปริ้นท 2,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/579 ลว 1 มิ.ย.64

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,000.00 เฉพาะเจาะจง คาลาลิลลี่ 1,000.00 คาลาลิลลี่ 1,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/580 ลว 1 มิ.ย.64

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เอสที คอฟป 3,000.00 เอสที คอฟป 3,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/593 ลว 2 มิ.ย.64

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 147.00 เฉพาะเจาะจง เจิด จันดารัตน 147.00 เจิด จันดารัตน 147.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/607 ลว 4 มิ.ย.64

5 จัดซื้อวัสดุซอมบํารุง 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด 4,800.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด4,800.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/608 ลว 4 มิ.ย.64

6 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 2,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสหภัณฑแกส จํากัด 2,212.00 บริษัทสหภัณฑแกส จํากัด 2,212.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/609 ลว 4 มิ.ย.64

7 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,900.00 เฉพาะเจาะจง เอสที คอฟป 1,900.00 เอสที คอฟป 1,900.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/614 ลว 4 มิ.ย.64

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,200.00 เฉพาะเจาะจง เอสที คอฟป 1,200.00 เอสที คอฟป 1,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/617 ลว 4 มิ.ย.64

9 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 2,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด 2,050.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด2,050.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/631 ลว 7 มิ.ย.64

10 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 300.00 เฉพาะเจาะจง รานไอเดียรปริ้นท 300.00 รานไอเดียรปริ้นท 300.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/634 ลว 7 มิ.ย.64

11 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 3,489.00 เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีคอมมูนิเกชั่น 3,489.00 บ.ปตตานีคอมมูนิเกชั่น 3,489.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/652 ลว 14 มิ.ย.64

12 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 2พีซี เอ็นจเนียริ่ง 4,066.00 บริษัท 2พีซี เอ็นจเนียริ่ง 4,066.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/657 ลว 15 ม.ย.64

13 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 2,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสหภัณฑแกส จํากัด 2,212.00 บริษัทสหภัณฑแกส จํากัด 2,212.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/671 ลว 18 มิ.ย.64

14 จัดซื้อวัสดุกอสราง 4,760.00 เฉพาะเจาะจง สิริภัณฑวัฒนา 4,760.00 สิริภัณฑวัฒนา 4,760.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/681 ลว 21 มิ.ย.64

15 จัดซื้อวัสดุกอสราง 198.00 เฉพาะเจาะจง รานพ่ึงหลวง รุงเรอืง 198.00 รานพ่ึงหลวง รุงเรือง 198.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/683 ลว 21 มิ.ย.64

16 จัดซื้อวัสดุกอสราง 700.00 เฉพาะเจาะจง รานสหภัณฑ 700.00 รานสหภัณฑ 700.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/698 ลว 22 มิ.ย.64

17 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,060.00 เฉพาะเจาะจง คลังวิทยา 1,060.00 คลังวิทยา 1,060.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/713 ลว 24 มิ.ย.64

18 จัดจางซอมบํารุงยานพาหนะ 1,750.00 เฉพาะเจาะจง อูกระจาง การชาง 1,750.00 อูกระจาง การชาง 1,750.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/715 ลว 24 มิ.ย.64

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน มิถุนายน 2564

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรบัการคัดเลือกและราคา


