
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย       9,425.00      9,425.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอิควิปเมนท หจก.เมดิคอลอิควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.74 20 กุมภาพันธ 2563

2 วัสดุการแพทย       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.75 20 กุมภาพันธ 2563

3 วัสดุการแพทย       6,960.00      6,960.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.76 20 กุมภาพันธ 2563

4 วัสดุการแพทย       1,440.00      1,440.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บอรเนียว บจก.บอรเนียว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.77 20 กุมภาพันธ 2563

5 วัสดุการแพทย       1,100.00      1,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.80 20 กุมภาพันธ 2563

6 วัสดุการแพทย          500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อรุณโรจน เฮลแคร บจก.อรุณโรจน เฮลแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.81 20 กุมภาพันธ 2563

7 วัสดุการแพทย     19,170.00    19,170.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.70 12 กุมภาพันธ 2563

8 วัสดุการแพทย     19,170.00    19,170.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.70 12 กุมภาพันธ 2563

9 วัสดุการแพทย       2,568.00      2,568.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.71 12 กุมภาพันธ 2563

10 วัสดุการแพทย          20,000         20,000 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอ เมดิคอล บจก.ไบโอ เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.72 12 กุมภาพันธ 2563

11 วัสดุการแพทย            5,220           5,220 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.73 12 กุมภาพันธ 2563

12 วัสดุการแพทย          49,159         49,159 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.67 03 กุมภาพันธ 2563

13 วัสดุการแพทย     24,020.00    24,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.69 03 กุมภาพันธ 2563

14 วัสดุการแพทย     40,443.00    40,443.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.68 03 กุมภาพันธ 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุทันตกรรม       4,680.00      4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จํากัด บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.40/2563(พิเศษ) 11 กุมภาพันธ 2563

2 วัสดุทันตกรรม          825.00         825.00 วิธี บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.37/2563(พิเศษ) 03 กุมภาพันธ 2563

3 วัสดุทันตกรรม       6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.38/2563(พิเศษ) 03 กุมภาพันธ 2563

4 วัสดุทันตกรรม            7,095           7,095 เฉพาะเจาะจง

 

ปอเรชั่น จํากัด

 

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.39/2563(พิเศษ) 03 กุมภาพันธ 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2563

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 คาเก็บขยะ รพ.สต       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.180 28 กุมภาพันธ 2563

2 คาหนังสือพิมพ          290.00         290.00 เฉพาะเจาะจง รานหนังสิอเวียงแกน รานหนังสิอเวียงแกน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.181 28 กุมภาพันธ 2563

3 คาสาธารณูปโภค       3,180.00      3,180.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.182 28 กุมภาพันธ 2563

4 คาสาธารณูปโภค          749.00         749.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.179 24 กุมภาพันธ 2563

5 วัสดุสํานักงาน       4,425.00      4,425.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.178 20 กุมภาพันธ 2563

6 วัสดุหองยา     42,500.00    42,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเมดิคอล หจก.เชียงใหมเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.156 17 กุมภาพันธ 2563

7 ซอมแซมทั่วไป       3,285.00      3,285.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.175 17 กุมภาพันธ 2563

8 ซอมแซมทั่วไป       1,060.00      1,060.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.176 17 กุมภาพันธ 2563

9 แกสหุงตม       1,485.00      1,485.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.177 17 กุมภาพันธ 2563

10 ยานพาหนะ       5,137.00      5,137.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.153 14 กุมภาพันธ 2563

11 งานซอม       1,920.00      1,920.00 เฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.173 14 กุมภาพันธ 2563

12 เก็บขยะ       6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.174 14 กุมภาพันธ 2563

13 วัสดุสํานักงาน       6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.155 12 กุมภาพันธ 2563

14 ครัว       8,060.00      8,060.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.157 12 กุมภาพันธ 2563

15 งานซอม       3,200.00      3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.170 12 กุมภาพันธ 2563

16 ครัว          600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง นางคําปุน นาระตะ นางคําปุน นาระตะ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.172 12 กุมภาพันธ 2563

17 อื่นๆ       2,280.00      2,280.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยมงคลพันธุไม รานชัยมงคลพันธุไม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.169 11 กุมภาพันธ 2563

18 ครัว     15,000.00    15,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.147 07 กุมภาพันธ 2563

19 วัสดุหองยา     60,000.00    60,000.00 เฉพาะเจาะจง

   

คอล จํากัด

   

คอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.148 07 กุมภาพันธ 2563

20 วัสดุสํานักงาน     11,000.00    11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.149 07 กุมภาพันธ 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 ครัว       8,236.00      8,236.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.152 07 กุมภาพันธ 2563

22  คาเก็บขยะติดเชื้อ     10,156.00    10,156.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.168 06 กุมภาพันธ 2563

23 วัสดุคอมพิวเตอร     27,170.00    27,170.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.145 05 กุมภาพันธ 2563

24 ครัว     13,590.00    13,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.146 05 กุมภาพันธ 2563

25 วัสดุสํานักงาน     11,770.00    11,770.00 เฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.151 05 กุมภาพันธ 2563

26 คาอินเตอรเน็ต     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.166 05 กุมภาพันธ 2563

27 คาโทรศัพท       3,759.00      3,759.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.167 05 กุมภาพันธ 2563

28 งานซอมแซมทั่วไป       5,057.00      5,057.00 เฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.150 04 กุมภาพันธ 2563

29 ยานพาหนะ       2,871.00      2,871.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.165 04 กุมภาพันธ 2563

30

 

ทั่วไป       2,265.00      2,265.00 เฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.164 03 กุมภาพันธ 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย     11,360.00    11,360.00 เฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 037/2563 25 กุมภาพันธ 2563

2 เทคนิคการแพทย     36,750.00    36,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 036/2563 25 กุมภาพันธ 2563

3 เทคนิคการแพทย       9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 035/2563 25 กุมภาพันธ 2563

4 เทคนิคการแพทย            8,995           8,995 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 033/2563 25 กุมภาพันธ 2563

5 เทคนิคการแพทย          30,000         30,000 เฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 038/2563 25 กุมภาพันธ 2563

6 เทคนิคการแพทย          13,000         13,000 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB034/2563 19 กุมภาพันธ 2563

7 เทคนิคการแพทย            7,216           7,216 เฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 032/2563 06 กุมภาพันธ 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  29  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง


	ก.พ.63

