
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย     29,050.00    29,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.121 12 พฤษภาคม 2563

2 วัสดุการแพทย       4,770.00      4,770.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.118 05 พฤษภาคม 2563

3 วัสดุการแพทย     14,600.00    14,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.119 05 พฤษภาคม 2563

4 วัสดุการแพทย     14,170.00    14,170.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.120 05 พฤษภาคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภามคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  29  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุงานทันตกรรม     16,100.00    16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.65/2563(พิเศษ) 12 พฤษภาคม 2563

2 วัสดุงานทันตกรรม       5,000.00      5,000.00 วิธี บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.64/2563(พิเศษ) 08 พฤษภาคม 2563

3 วัสดุงานทันตกรรม       6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.62/2563(พิเศษ) 01 พฤษภาคม 2563

4 วัสดุงานทันตกรรม            4,600           4,600 เฉพาะเจาะจง

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.63/2563(พิเศษ) 01 พฤษภาคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภามคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  29  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 งานจาง       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง

   

เก็บขยะ รพ.สต.)

   

เก็บขยะ รพ.สต.) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.301 29 พฤษภาคม 2563

2 คาสาธารณูปโภค          749.00         749.00 เฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.302 29 พฤษภาคม 2563

3 คาสาธารณูปโภค       2,640.00      2,640.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.303 29 พฤษภาคม 2563

4 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.300 28 พฤษภาคม 2563

5 ยานพาหนะ       2,850.00      2,850.00 เฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.299 22 พฤษภาคม 2563

6 ครัว       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.296 21 พฤษภาคม 2563

7 วัสดุสํานักงาน       4,350.00      4,350.00 เฉพาะเจาะจง สงวนไทย เภสัช สงวนไทย เภสัช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.297 21 พฤษภาคม 2563

8 ครัว       3,960.00      3,960.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา (แกสหุงตม) พชรการคา (แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.298 21 พฤษภาคม 2563

9 งานซอม       3,550.00      3,550.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.293 19 พฤษภาคม 2563

10 งานซอม       3,350.00      3,350.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.294 19 พฤษภาคม 2563

11 ยานพาหนะ       2,414.00      2,414.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.295 19 พฤษภาคม 2563

12 ครัว     76,920.00    76,920.00 เฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.275 18 พฤษภาคม 2563

13 วัสดุสํานักงาน     11,770.00    11,770.00 เฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.276 18 พฤษภาคม 2563

14 งานจาง     26,000.00    26,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

(ซอมแซมทั่วไป)

  

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.278 18 พฤษภาคม 2563

15 อื่นๆ       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง

 

ขยะ)

 

ขยะ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.292 18 พฤษภาคม 2563

16 ยานพาหนะ     13,600.00    13,600.00 เฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.274 15 พฤษภาคม 2563

17 งานจาง       4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

ตนไม)

  

ตนไม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.291 15 พฤษภาคม 2563

18 ครัว       6,624.00      6,624.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.273 14 พฤษภาคม 2563

19 งานจาง       9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

(ซอมแซมทั่วไป)

  

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.277 14 พฤษภาคม 2563

20 ยานพาหนะ       5,150.00      5,150.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.272 13 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  29  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภามคม  พ .ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุสํานักงาน       3,290.00      3,290.00 เฉพาะเจาะจง รานอัมพรเภสัช รานอัมพรเภสัช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.290 13 พฤษภาคม 2563

22 งานซอม       8,310.00      8,310.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.271 12 พฤษภาคม 2563

23 คาสาธารณูปโภค     23,350.00    23,350.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.289 12 พฤษภาคม 2563

24 งานซอม       2,800.00      2,800.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)อ

   

ซอมแซมทั่วไป)อ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.288 08 พฤษภาคม 2563

25 งานซอม       6,080.00      6,080.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.270 07 พฤษภาคม 2563

26 คาสาธารณูปโภค       3,638.00      3,638.00 เฉพาะเจาะจง

   

 (คาโทรศัพท)

   

 (คาโทรศัพท) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.283 07 พฤษภาคม 2563

27 อื่นๆ       5,335.00      5,335.00 เฉพาะเจาะจง

  

คาเก็บขยะติดเชื้อ )

  

คาเก็บขยะติดเชื้อ ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.284 07 พฤษภาคม 2563

28 งานซอม       3,845.00      3,845.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.285 07 พฤษภาคม 2563

29 วัสดุสํานักงาน       4,645.00      4,645.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.287 07 พฤษภาคม 2563

30 วัสดุสํานักงาน     10,500.00    10,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.268 05 พฤษภาคม 2563

31 ครัว       6,376.00      6,376.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.269 05 พฤษภาคม 2563

32 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          558.00         558.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.281 05 พฤษภาคม 2563

33 คาสาธารณูปโภค     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด (คาอินเตอรเน็ต)

  

จํากัด (คาอินเตอรเน็ต) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.282 05 พฤษภาคม 2563

34 งานซอม       7,065.00      7,065.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.266 01 พฤษภาคม 2563

35 งานซอม       5,295.00      5,295.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.267 01 พฤษภาคม 2563

36 งานซอม       4,570.00      4,570.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.279 01 พฤษภาคม 2563

37 งานซอม       2,450.00      2,450.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.280

  

2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภามคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  29  เดือน  พฤษภาคม   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     11,445.00    11,445.00 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 050/2563 28 พฤษภาคม 2563

2 เทคนิคการแพทย     10,000.00    10,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 049/2563 26 พฤษภาคม 2563

3 เทคนิคการแพทย     60,000.00    60,000.00 เฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 048/2563 19 พฤษภาคม 2563

4 เทคนิคการแพทย          11,350         11,350 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 047/2563 12 พฤษภาคม 2563

5 เทคนิคการแพทย            8,800           8,800 เฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 046/2563 07 พฤษภาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤษภามคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  29  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง


	พ.ค.63

