
แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

1 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 45,845.00 เฉพาะเจาะจง พีรูม มัลติมีเดีย สตูดิโอ 45,845.00 พีรูม มัลติมีเดีย สตูดิโอ 45,845.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1908 ลว 1 ธ.ค.63

2 จัดจางปรบัปรุง 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายซุฟยาน มามะ 28,000.00 นายซุฟยาน มามะ 28,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1912 ลว 1 ธ.ค.63

3 จัดจางทํากริ่งเรยีกพยาบาล 98,615.00 เฉพาะเจาะจง นางอาภาสินี วินิจฉัย 98,615.00 นางอาภาสินี วินิจฉัย 98,615.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1916 ลว 1 ธ.ค.63

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคดัเลือกและราคา

3 จัดจางทํากริ่งเรยีกพยาบาล 98,615.00 เฉพาะเจาะจง นางอาภาสินี วินิจฉัย 98,615.00 นางอาภาสินี วินิจฉัย 98,615.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1916 ลว 1 ธ.ค.63

4 จัดจางทําตูกริ่งสัญาณ 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอาภาสินี วินิจฉัย 12,000.00 นางอาภาสินี วินิจฉัย 12,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1924 ลว 1 ธ.ค.63

5 จัดจางทํากริ่งเรยีกพยาบาล 76,025.00 เฉพาะเจาะจง นางอาภาสินี วินิจฉัย 76,025.00 นางอาภาสินี วินิจฉัย 76,025.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1929 ลว 1 ธ.ค.63

6 จัดจางเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ 9,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไพศอท อีเนอรจี 9,960.00 บริษัทไพศอท อีเนอรจี 9,960.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1932 ลว 1 ธ.ค.63

7 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 39,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเตาทอง 39,000.00 รานเตาทอง 39,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1945 ลว 1 ธ.ค.63

8 จัดซื้อวัสดุกอสราง 8,335.00 เฉพาะเจาะจง รานสหภัณฑ 8,335.00 รานสหภัณฑ 8,335.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1949 ลว 1 ธ.ค.63

9 จัดซื้อวัสดุกอสราง 6,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลานํารุง จก. 6,002.00 บริษัทยะลานํารุง จก. 6,002.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1957 ลว 1 ธ.ค.63

10 จัดจางกําจัดปลวก 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแคร เพสล คอนโทรล 5,000.00 หจก.ทีแคร เพสล คอนโทรล 5,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1965 ลว 1 ธ.ค.63

11 จัดจางบํารุงรักษายานพาหนะ 9,130.00 เฉพาะเจาะจง อูกระจาง การชาง 9,130.00 อูกระจาง การชาง 9,130.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1974 ลว 8 ธ.ค.63

12 จัดจางปรบัปรุง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายซุฟยาน มามะ 30,000.00 นายซุฟยาน มามะ 30,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1986 ลว 8 ธ.ค.63

13 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพปตตานี การชาง 10,000.00 โรงพิมพปตตานี การชาง 10,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1999 ลว 9 ธ.ค.63

14 จัดจางปรบัผาใบใส 14,500.00 แมลานทรัพยทวี 14,500.00 แมลานทรัพยทวี 14,500.0014 จัดจางปรบัผาใบใส 14,500.00 เฉพาะเจาะจง แมลานทรัพยทวี 14,500.00 แมลานทรัพยทวี 14,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2003 ลว 11 ธ.ค.63

15 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซี่เทค กรุป จํากัด 29,000.00 บริษัทอีซี่เทค กรุป จํากัด 29,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2035 ลว 14 ธ.ค.63

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซี่เทค กรุป จํากัด 7,490.00 บริษัทอีซี่เทค กรุป จํากัด 7,490.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2030 ลว 14 ธ.ค.63

17 จัดจางทําลูกประคบ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรูญ พรหมเจริญ 15,000.00 นายจรูญ พรหมเจริญ 15,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2049 ลว 18 ธ.ค.63

18 จัดจางปรบัปรุงทํากรงเหล็ก 114,000.00 เฉพาะเจาะจง ฏอฮาการไฟฟาวัสดุภัณฑ 114,000.00 ฏอฮาการไฟฟาวัสดุภัณฑ 114,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2057 ลว 15 ธ.ค.63



19 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททราฟค 6,000.00 บริษัททราฟค 6,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2065 ลว 21 ธ.ค.63

20 จัดซื้อครุภัณฑทางการแพทย 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอลอินดัสตรี้ จก10,400.00 บริษัท เอเชีย เมดิคอลอินดัสตรี้ จก10,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2061 ลว 15 ธ.ค. 63

21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 8,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซี่เทค กรุป จํากัด 8,950.00 บริษัทอีซี่เทค กรุป จํากัด 8,950.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2071 ลว 22 ธ.ค.63

22 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.นานาพาณิชย 9,500.00 ราน ส.นานาพาณิชย 9,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2075 ลว 22 ธ.ค.63

23 จัดวัสดุคอมพิวเตอร 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซี่เทค กรุป จํากัด 5,400.00 บริษัทอีซี่เทค กรุป จํากัด 5,400.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2080 ลว 23 ธ.ค.63



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,058.00 เฉพาะเจาะจง ปตตานี กอปปเซ็นเตอร 4,058.00 ปตตานี กอปปเซ็นเตอร 4,058.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1900 ลว 1 ธ.ค.63

2 จัดจางติดตั้งโทรศัพทเรียกพยาบาล 3,950.00 เฉพาะเจาะจง นางอาภาสินี วินิจฉัย 3,950.00 นางอาภาสินี วินิจฉัย 3,950.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1920 ลว 1 ธ.ค.63

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 2,250.00 เฉพาะเจาะจง โกไขการไฟฟา 2,250.00 โกไขการไฟฟา 2,250.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1936 ลว 1 ธ.ค.63

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคดัเลือกและราคา

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟา 2,250.00 เฉพาะเจาะจง โกไขการไฟฟา 2,250.00 โกไขการไฟฟา 2,250.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1936 ลว 1 ธ.ค.63

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,900.00 เฉพาะเจาะจง เอส.ที.คอฟป 1,900.00 เอส.ที.คอฟป 1,900.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1941 ลว 1 ธ.ค..63

5 จัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ 800.00 แฉพาะเจาะจง ริน วัสดุกอสราง 800.00 ริน วัสดุกอสราง 800.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1953 ลว 1 ธ.ค.63

6 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,840.00 เฉพาะเจาะจง เอส.ที.คอฟป 4,840.00 เอส.ที.คอฟป 4,840.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1961 ลว 1 ธ.ค.63

7 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 1,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด1,340.00 บริษัทเอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด1,340.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1978 ลว 8 ธ.ค. 63

8 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 2,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหพันธแก็สยะลา จก. 2,212.00 บริษัท สหพันธแก็สยะลา จก. 2,212.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1985 ลว 8 ธ.ค.63

9 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด3,000.00 บริษัทเอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด3,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1994 ลว 9 ธ.ค.63

10 จัดจางบํารุงรักษายานพาหนะ 1,480.00 เฉพาะเจาะจง อูกระจาง การชาง 1,480.00 อูกระจาง การชาง 1,480.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/1994 ลว 9 ธ.ค.63

11 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 3,785.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.นานาพาณิชย 3,785.00 ราน ส.นานาพาณิชย 3,785.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2007 ลว 11 ธ.ค.63

12 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 990.00 เฉพาะเจาะจง สุวลัยปตตานี 990.00 สุวลัยปตตานี 990.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2011 ลว 11 ธ.ค.63

13 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 4,270.00 เฉพาะเจาะจง ราน ส.นานาพาณิชย 4,270.00 ราน ส.นานาพาณิชย 4,270.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2015 ลว 11 ธ.ค.63

14 จัดจางซอมบํารุงยานพาหนะ 2,850.00 อูกระจาง การชาง 2,850.00 อูกระจาง การชาง 2,850.0014 จัดจางซอมบํารุงยานพาหนะ 2,850.00 เฉพาะเจาะจง อูกระจาง การชาง 2,850.00 อูกระจาง การชาง 2,850.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2019 ลว 11 ธ.ค.63

15 จัดซอมบํารุงครุภัณฑทางการแพทย 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด550.00 บริษัทเอเซยี เมดิคอล อินดัสตรี้ จํากัด550.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2023 ลว 11 ธ.ค.63

16 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซี่เทค จํากัด 1,450.00 บริษัท อีซี่เทค จํากัด 1,450.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/2084 ลว 23 ธ.ค.63


