
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย     11,475.00    11,475.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.34 23 ธันวาคม 2562

2 วัสดุการแพทย       2,100.00      2,100.00 เฉพาะเจาะจง ชัยศิริเวชภัณฑ ชัยศิริเวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.35 23 ธันวาคม 2562

3 วัสดุการแพทย     12,000.00    12,000.00 เฉพาะเจาะจง DKSH DKSH คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.36 23 ธันวาคม 2562

4 วัสดุการแพทย     36,190.00    36,190.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.37 23 ธันวาคม 2562

5 วัสดุการแพทย       8,370.00      8,370.00 เฉพาะเจาะจง

  

อินดัสตรี้

  

อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.38 23 ธันวาคม 2562

6 วัสดุการแพทย     17,040.00    17,040.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.39 23 ธันวาคม 2562

7 วัสดุการแพทย       6,800.00      6,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.40 23 ธันวาคม 2562

8 วัสดุการแพทย     39,260.00    39,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.31 16 ธันวาคม 2562

9 วัสดุการแพทย     16,650.00    16,650.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.32 16 ธันวาคม 2562

10 วัสดุการแพทย            9,200           9,200 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค บจก.ซิลลิค คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.33 16 ธันวาคม 2562

11 วัสดุการแพทย          26,500         26,500 เฉพาะเจาะจง แฮนดพีช โซลูชั่น แฮนดพีช โซลูชั่น คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.28 02 ธันวาคม 2562

12 วัสดุการแพทย            9,900           9,900 เฉพาะเจาะจง โพสเฮลท แคร โพสเฮลท แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.29 02 ธันวาคม 2562

13 วัสดุการแพทย     26,315.00    26,315.00 เฉพาะเจาะจง เวชสิน เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.30 02 ธันวาคม 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  พ .ศ. 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุทันตกรรม       9,900.00      9,900.00 เฉพาะเจาะจง

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.27/2563(พิเศษ) 11 ธันวาคม 2562

2 วัสดุทันตกรรม       4,280.00      4,280.00 วิธี

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.26/2563(พิเศษ) 03 ธันวาคม 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  พ .ศ. 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.096 17 ธันวาคม 2562

2 วัสดุสํานักงาน       5,580.00      5,580.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.083 16 ธันวาคม 2562

3 ครัว       2,500.00      2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ริมกกเฟอรนิเจอร หจก.ริมกกเฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.095 16 ธันวาคม 2562

4 วัสดุสํานักงาน       1,290.00      1,290.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกล็อก รานเอกล็อก คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.092 11 ธันวาคม 2562

5 วัสดุสํานักงาน       2,000.00      2,000.00 เฉพาะเจาะจง รานสมายด กอปป รานสมายด กอปป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.093 11 ธันวาคม 2562

6 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     38,555.00    38,555.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.094 11 ธันวาคม 2562

7 วัสดุสํานักงาน       9,900.00      9,900.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.080 09 ธันวาคม 2562

8 ครัว     17,700.00    17,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.081 09 ธันวาคม 2562

9 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,850.00      1,850.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.091 09 ธันวาคม 2562

10 งานจาง       7,400.00      7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจันทอง ราณะเรศ นายจันทอง ราณะเรศ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.077 06 ธันวาคม 2562

11 วัสดุสํานักงาน       5,500.00      5,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.078 06 ธันวาคม 2562

12 งานจาง       8,200.00      8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางมณีวัน กาวิน นางมณีวัน กาวิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.079 06 ธันวาคม 2562

13 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,507.00      1,507.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.086 06 ธันวาคม 2562

14 คาสาธารณูปโภค     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด (คาอินเตอรเน็ต)

  

จํากัด (คาอินเตอรเน็ต) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.089 06 ธันวาคม 2562

15 คาสาธารณูปโภค       3,619.00      3,619.00 เฉพาะเจาะจง

   

 (คาโทรศัพท)

   

 (คาโทรศัพท) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.090 06 ธันวาคม 2562

16 วัสดุสํานักงาน       5,500.00      5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.075 04 ธันวาคม 2562

17 งานจาง     70,000.00    70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเครือเพชร ปาละ นายเครือเพชร ปาละ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.076 04 ธันวาคม 2562

18 ครัว       6,316.00      6,316.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.073 03 ธันวาคม 2562

19 งานจาง     40,000.00    40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเครือเพชร ปาละ นายเครือเพชร ปาละ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.072 02 ธันวาคม 2562

20 ครัว     13,708.00    13,708.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.074 02 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  พ .ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 งานซอม     15,830.00    15,830.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.082 02 ธันวาคม 2562

22 วัสดุสํานักงาน       4,200.00      4,200.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.084 02 ธันวาคม 2562

23 งานซอม       2,915.00      2,915.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.085 02 ธันวาคม 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  พ .ศ. 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย     35,350.00    35,350.00 เฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB19/2563 13 ธันวาคม 2562

2 เทคนิคการแพทย     17,730.00    17,730.00 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB20/2563 13 ธันวาคม 2562

3 เทคนิคการแพทย     25,650.00    25,650.00 เฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

  

สติก จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB21/2563 13 ธันวาคม 2562

4 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 เฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB17/2563 06 ธันวาคม 2562

5 เทคนิคการแพทย          15,540         15,540 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB18/2563 06 ธันวาคม 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ธันวาคม  พ .ศ. 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง


	ธ.ค.62

