
แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

1 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณพ 18,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซี่ เทคกรุป จํากัด 18,280.00 บริษัทอีซี่ เทคกรุป จํากัด 18,280.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/318 ลว 1 เม.ย.64

2 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณพ 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซี่ เทคกรุป จํากัด 26,000.00 บริษัทอีซี่ เทคกรุป จํากัด 26,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/328 ลว 1 เม.ย.64

3 จัดจางเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ 9,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไพศอทอีเนอรจี จํากัด 9,330.00 บริษัทไพศอทอีเนอรจี จํากัด 9,330.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/339 ลว 1 เม.ย.64

4 จัดจางกําจัดปลวก 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีแคร เพสทคอลโทรล 5,000.00 หจก.ทีแคร เพสทคอลโทรล 5,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/343 ลว 2 เม.ย.64

5 จัดซื้อวัสดุทางการแพทย 5,885.00 เฉพาะเจาะจง เอส เอ โมเดริน ไลน 5,885.00 เอส เอ โมเดริน ไลน 5,885.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/344 ลว 2 เม.ย.64

6 จัดจางซอมบํารุงยานพาหนะ 13,600.00 เฉพาะเจาะจง ค็อทพิทเจริญการยาง 13,600.00 ค็อทพิทเจริญการยาง 13,600.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/373 ลว 12 เม.ย.64

7 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 61,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเตาทอง 61,200.00 รานเตาทอง 61,200.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/375 ลว 12 เม.ย64

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 6,119.00 เฉพาะเจาะจง ปตตานี ก็อปป เซ็นเตอร 6,119.00 ปตตานีก็อปปเซ็นเตอร 6,119.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/342 ลว 2 เม.ย.64

9 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 60,385.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีเค คลีนเนอร 60,385.00 หจก.พีเค คลีนเนอร 60,385.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/376 ลว 12 เม.ย.64

10 จัดจางซอมบํารุงยานพาหนะ 6,854.42 เฉพาะเจาะจง วีระแอร 6,854.42 วีระแอร 6,854.42 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/379 ลว 12 เมย.64

12 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอีซี่ เทคกรุป จํากัด 8,750.00 บริษัทอีซี่ เทคกรุป จํากัด 8,750.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/399 ลว 19 เม.ย.64

13 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้จํากัด 9,500.00 บริษัทเอเซยีเมดิคอลอินดัสตรี้จํากัด 9,500.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/399 ลว 19 เม.ย.64

14 จัดจางเชาเครื่องเอกซเรย 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดวิดแอนดโก 250,000.00 หจก.เดวิดแอนดโก 250,000.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/412 ลว 30เม.ย.64

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน เมษายน 2564

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ / จาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

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

1 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 3,840.00 เฉพาะเจาะจง แอควานซเน็ตเวิรกคอรป 3,840.00 แอควานซเน็ตเวิรกคอรป 3,840.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/344 ลว 2 เม.ย.64

2 จัดซื้อครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 4,066.00 เฉพาะเจาะจง 2พีซี เอ็นเรีย เมแนจมาร 4,066.00 2พีซี เอ็นเรีย เมแนจมาร 4,066.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/352 ลว 7 เม.ย.64

3 จัดจางซอมบํารุงยานพาหนะ 3,300.00 เฉพาะเจาะจง อูกระจางการชาง 3,300.00 อูกระจางการชาง 3,300.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/374 ลว 12 เม.ย.64

4 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,513.00 เฉพาะเจาะจง พีรูม มัลติมีเดีย 1,513.00 พีรูม มัลติมีเดีย 1,513.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/378 ลว 12 เม.ย.64

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,510.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพปตตานีการชาง 3,510.00 โรงพิมพปตตานีการชาง 3,510.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/389 ลว 16 เม.ย.64

6 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั 2,212.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสหพันธแกสยะลา 2,212.00 บริษัทสหพันธแกสยะลา 2,212.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/390 ลว 16 เม.ย.64

7 จัดซื้อวัสดุกอสราง 962.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทยะลานํารุง จํากัด 962.00 บริษัทยะลานํารุง จํากัด 962.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/391 ลว 16 เม.ย.64

8 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 170.00 เฉพาะเจาะจง นายชางชอบ 170.00 นายชางชอบ 170.00 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ปน0032.3/398 ลว 19 เม.ย.64

สรุปผลการดําเนนิการจัดซื้อจัดจางในรอบ เดือน เมษายน 2564

โรงพยาบาลแมลาน

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา


