
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย     12,800.00    12,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.144 23 มิถุนายน 2563

2 วัสดุการแพทย       8,860.00      8,860.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.145 23 มิถุนายน 2563

3 วัสดุการแพทย     19,380.00    19,380.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.146 23 มิถุนายน 2563

4 วัสดุการแพทย       5,420.00      5,420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.143 17 มิถุนายน 2563

5 วัสดุการแพทย       3,200.00      3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนทแล็ป หจก.อินสทรูเมนทแล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.138 12 มิถุนายน 2563

6 วัสดุการแพทย       3,300.00      3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.141 12 มิถุนายน 2563

7 วัสดุการแพทย       6,420.00      6,420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.134 09 มิถุนายน 2563

8 วัสดุการแพทย     30,000.00    30,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอ็นเด็ก ซัพพลาย บจก.เอ็นเด็ก ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.135 09 มิถุนายน 2563

9 วัสดุการแพทย       1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเสารแกวพาณิชย รานเสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.137 09 มิถุนายน 2563

10 วัสดุการแพทย          11,400         11,400 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค บจก.ซิลลิค คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.131 01 มิถุนายน 2563

11 วัสดุการแพทย            6,960           6,960 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.132 01 มิถุนายน 2563

12 วัสดุการแพทย          15,795         15,795 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.133 01 มิถุนายน 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุงานทันตกรรม     12,400.00    12,400.00 เฉพาะเจาะจง

   

(1988) จํากัด

   

(1988) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.69/2563(พิเศษ) 01 มิถุนายน 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน   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.334 30 มิถุนายน 2563

2 ครัว     23,325.00    23,325.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.319 18 มิถุนายน 2563

3 งานจาง       9,000.00      9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรพันธ ปญวุฒิ นายสุรพันธ ปญวุฒิ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.316 17 มิถุนายน 2563

4 วัสดุสํานักงาน     14,250.00    14,250.00 เฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส (แอร)

     

เซอรวิส (แอร) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.317 17 มิถุนายน 2563

5 วัสดุคอมพิวเตอร     51,200.00    51,200.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เซ็นเตอร แอนด เซอรวิส ไอที เซ็นเตอร แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.318 17 มิถุนายน 2563

6 ครัว       9,247.00      9,247.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.313 16 มิถุนายน 2563

7 งานซอม       6,395.00      6,395.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.314 16 มิถุนายน 2563

8 งานจาง       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจันทอง ราณะเรศ นายจันทอง ราณะเรศ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.315 16 มิถุนายน 2563

9 วัสดุสํานักงาน       2,700.00      2,700.00 เฉพาะเจาะจง รานเอกล็อก รานเอกล็อก คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.331 16 มิถุนายน 2563

10 คาสาธารณูปโภค          749.00         749.00 เฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.332 16 มิถุนายน 2563

11 คาสาธารณูปโภค       3,617.00      3,617.00 เฉพาะเจาะจง

   

 (คาโทรศัพท)

   

 (คาโทรศัพท) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.333 16 มิถุนายน 2563

12 วัสดุสํานักงาน     11,000.00    11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จํากัด บริษัท ฮาวาดี จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.312 15 มิถุนายน 2563

13 คาสาธารณูปโภค     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด (คาอินเตอรเน็ต)

  

จํากัด (คาอินเตอรเน็ต) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.328 15 มิถุนายน 2563

14 อื่นๆ       8,602.00      8,602.00 เฉพาะเจาะจง

  

คาเก็บขยะติดเชื้อ )

  

คาเก็บขยะติดเชื้อ ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.329 15 มิถุนายน 2563

15 อื่นๆ       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง

 

ขยะ)

 

ขยะ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.330 15 มิถุนายน 2563

16 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     35,771.00    35,771.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.327 11 มิถุนายน 2563

17 วัสดุสํานักงาน     13,500.00    13,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.310 10 มิถุนายน 2563

18 อื่นๆ     16,692.00    16,692.00 เฉพาะเจาะจง สมารท คอมมูนิเคชั่น (จราจร) สมารท คอมมูนิเคชั่น (จราจร) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.311 10 มิถุนายน 2563

19 วัสดุสํานักงาน     12,820.00    12,820.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.309 09 มิถุนายน 2563

20 วัสดุสํานักงาน     11,000.00    11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองเทิง ปริ้นเตอร บริษัท เมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.308 08 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ .ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 อื่นๆ       1,338.00      1,338.00 เฉพาะเจาะจง สมารท คอมมูนิเคชั่น (จราจร) สมารท คอมมูนิเคชั่น (จราจร) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.324 08 มิถุนายน 2563

22 วัสดุคอมพิวเตอร       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.325 08 มิถุนายน 2563

23 ยานพาหนะ       3,608.00      3,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.326 08 มิถุนายน 2563

24 ครัว     17,680.00    17,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.307 05 มิถุนายน 2563

25 ครัว       5,640.00      5,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.304 02 มิถุนายน 2563

26 ครัว       7,200.00      7,200.00 เฉพาะเจาะจง รานอําพร เครื่องครัว รานอําพร เครื่องครัว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.305 02 มิถุนายน 2563

27 วัสดุสํานักงาน     10,900.00    10,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.306 02 มิถุนายน 2563

28 งานจาง       1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ฟาประทาน วังหลัง น.ส.ฟาประทาน วังหลัง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.323 01 มิถุนายน 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน   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     10,600.00    10,600.00 เฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB053/2563 26 มิถุนายน 2563

2 เทคนิคการแพทย     30,000.00    30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 051/2563 16 มิถุนายน 2563

3 เทคนิคการแพทย     12,270.00    12,270.00 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 052/2563 16 มิถุนายน 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  มิถุนายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง


	มิ.ย.63

