
แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

1 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 21,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร 21,480.00 หจก.พี.เค.คลีนเนอร 21,480.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/241 ลว 2 มี.ค.64

2 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 29,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาหยูงวนลง จํากัด 29,070.00 บริษัทยะลาหยูงวนลง จํากัด 29,070.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/242 ลว 2 มี.ค.64

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 8,079.00 เฉพาะเจาะจง ปตตานี ก็อปปเซ็นเตอร 8,079.00 ปตตานี ก็อปปเซ็นเตอร 8,079.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/243 ลว 2 มี.ค.64

4 จัดจางเก็บขนขยะติดเชื้อ 8,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไพศอทอีเนอรจี จํากัด 8,310.00 บริษัทไพศอทอีเนอรจี จัด 8,310.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/244 ลว 2 มี.ค.64

5 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 36,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด 36,350.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด36,350.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/245 ลว 2 มี.ค.64

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย41,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาคาเหล็ก จํากัด 41,600.00 บริษัทยะลาคาเหล็ก จํากัด 41,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/246 ลว 2 มี.ค.64

7 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย 17,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด 17,700.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด17,700.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/247 ลว 2 มี.ค.64

8 จัดซื้อวัสดุกอสราง 14,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลานํารุง จํากัด 14,720.00 บริษัทยะลานํารุง จํากัด 14,720.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/254 ลว 5 มี.ค.64

9 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทมารธากรุป จํากัด 85,000.00 บริษัมมารธากรุป จํากัด 85,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/275 ลว 15 มี.ค.64

10 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 87,400.00 เฉพาะเจาะจง T.S เซอรวิส 87,400.00 T.S เซอรวิส 87,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/289 ลว18 มี.ค.64

11 จัดซื้อวัสดุน้ํายาและมิใชยา 14,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เค.คลีนเนอร 14,500.00 หจก.พี.เค.คลีนเนอร 14,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/300 ลว 19 มี.ค.64

12 จดจางซอมบํารุงครุภัณฑทางการแพทย50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด 50,000.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จํากัด50,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/302 ลว 22 มี.ค.64

13 จัดจางคาเชาเครื่องเอกซเรย 250,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดวิดแอนดโก 250,000.00 หจก.เดวิดแอนดโก 250,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/310 ลว 30 มี.ค.64

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคดัเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

1 จัดจางเก็บขยะมูลฝอย 1,050.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลนครยะลา 2,212.00 สํานักงานเทศบาลนครยะลา 1,050.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/211 ลว 1 มี.ค.64

2 จัดจางคาสงตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ํา1,600.00 เฉพาะเจาะจง มอ.ปตตานี 1,600.00 มอ.ปตตานี 4,182.63 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/240 ลว 2 มี.ค.64

3 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดังตรี้ จก. 680.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้ จก 680.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/246 ลว 15 มี.ค.64

4 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 3,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซียไอทีเน็ตเวิรค 3,950.00 หจก.ซียไอทีเน็ตเวริค 3,950.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/260 ลว 15 มี.ค.64

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 400.00 เฉพาะเจาะจง ไพศาลเทเลโฟน 2,500.00 ไฟศาลเทโฟน 2,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/261 ลว 15 มี.ค.64

6 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 2,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลาสหพันธแกส จก. 2,216.00 บริษัทยะลาสหพันธแกส จก. 2,212.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/273 ลว 12 มี.ค.64

7 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง สุวลัยปตตานี 2,400.00 สุวลัยปตตานี 2,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/274 ลว 15 มี.ค.64

8 จัดจางเก็บขยะมูลฝอย 950.00 เฉพาะเจาะจง สํานักงานเทศบาลนครยะลา 950.00 สํานักงานเทศบาลนครยะลา 950.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/285 ลว 17 มี.ค.64

9 จัดซื้อวัสดุเกษตร 1,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทปตตานีคาเหล็ก 1,245.00 บริษัทปตตานีคาเหล็ก 1,245.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/299 ลว 19 มี.ค.64

10 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 85.00 เฉพาะเจาะจง มะการไฟฟา 85.00 มะการไฟฟา 85.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/301 ลว 27 มี.ค.64

11 จัดซื้อวัสดุกอสราง 2,030.00 เฉพาะเจาะจง รานสหภัณฑ 2,030.00 รานสหภัณฑ 2,030.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/303 ลว 22 มี.ค.64

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน มีนาคม 2564

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคดัเลือกและราคา


