
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เก็บขยะ          3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 138/64 29 มกราคม 2564

2 คาเก็บขยะ รพ.สต.       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 139/64 29 มกราคม 2564

3 คาสาธารณูปโภค       2,632.00      2,632.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ สุวรรณ นายสมเกียรติ สุวรรณ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 140/64 29 มกราคม 2564

4 เทคนิคการแพทย     10,000.00    10,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB022/2564 26 มกราคม 2564

5 เก็บขยะติดเชื้อ       7,238.00      7,238.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 137/64 25 มกราคม 2564

6 ซอมวิทยุ          900.00         900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 136/64 21 มกราคม 2564

7 วัสดุงานทันตกรรม     26,200.00    26,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 33/2564(พิเศษ) 18 มกราคม 2564

8 วัสดุงานทันตกรรม       7,560.00      7,560.00 เฉพาะเจาะจง

  

ปอเรชั่น จํากัด

  

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 34/2564(พิเศษ) 18 มกราคม 2564

9 วัสดุงานทันตกรรม       9,450.00      9,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 37/2564(พิเศษ) 18 มกราคม 2564

10 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            1,800           1,800 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 134/64 18 มกราคม 2564

11 วัสดุคอมพิวเตอร            4,990           4,990 เฉพาะเจาะจง

   

แอนด เซอรวิส

   

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 135/64 18 มกราคม 2564

12 วัสดุการแพทย            4,680           4,680 เฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.62 18 มกราคม 2564

13 วัสดุการแพทย       3,700.00      3,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บอเนียว เมดิคัล บจก.บอเนียว เมดิคัล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.63 18 มกราคม 2564

14 วัสดุสํานักงาน     11,804.00    11,804.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 127/64 14 มกราคม 2564

15 เทคนิคการแพทย 15,820.00 15,820.00 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB021/2564 13 มกราคม 2564

16 งานจาง          25,000    25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วัฒนารวมกิจ หจก.วัฒนารวมกิจ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ. 13 มกราคม 2564

17 วัสดุงานบานงานครั         6,000      6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ. 12 มกราคม 2564

18 วัสดุการแพทย         6,780      6,780.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.59 12 มกราคม 2564

19 วัสดุการแพทย 25955 25,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.60 12 มกราคม 2564

20 วัสดุการแพทย 2000 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ บจก.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.61 12 มกราคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุคอมพิวเตอร     24,600.00    24,600.00 เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 123/64 11 มกราคม 2564

22 วัสดุคอมพิวเตอร       6,340.00      6,340.00 เฉพาะเจาะจง

   

แอนด เซอรวิส

   

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 124/64 08 มกราคม 2564

23 คาสาธารณูปโภค          749.00         749.00 เฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 130/64 08 มกราคม 2564

24 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     37,710.00    37,710.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 131/64 08 มกราคม 2564

25 คาสาธารณูปโภค       3,640.00      3,640.00 เฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 132/64 08 มกราคม 2564

26 คาอินเตอรเน็ต     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 133/64 08 มกราคม 2564

27 วัสดุการแพทย          900.00         900.00 เฉพาะเจาะจง รานเสารแกวพาณิชย รานเสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ52.1 07 มกราคม 2564

28 วัสดุคอมพิวเตอร     37,550.00    37,550.00 เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 122/64 06 มกราคม 2564

29 ครัว          975.00         975.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 129/64 06 มกราคม 2564

30 วัสดุการแพทย     30,880.00    30,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.43 05 มกราคม 2564

31 วัสดุการแพทย     26,910.00    26,910.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.44 05 มกราคม 2564

32 ซอมแซมทั่วไป       5,370.00      5,370.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 121/64 05 มกราคม 2564

33 วัสดุการแพทย     33,900.00    33,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.55 04 มกราคม 2564

34 วัสดุงานทันตกรรม     10,780.00    10,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 32/2564(พิเศษ) 04 มกราคม 2564

35 วัสดุสํานักงาน       5,180.00      5,180.00 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 115/64 04 มกราคม 2564

36 วัสดุสํานักงาน       5,180.00      5,180.00 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 115/64 04 มกราคม 2564

37 ครัว       6,514.00      6,514.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 116/64 04 มกราคม 2564

38 ครัว       9,540.00      9,540.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 117/64 04 มกราคม 2564

39 ครัว       6,800.00      6,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรีย 2559 หจก.ถาวรีย 2559 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 118/64 04 มกราคม 2564

40 วัสดุสํานักงาน     13,500.00    13,500.00 เฉพาะเจาะจง

    

 จํากัด

    

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 119/64 04 มกราคม 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ .ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 ครัว     24,600.00    24,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 120/64 04 มกราคม 2564

42 วัสดุคอมพิวเตอร       3,440.00      3,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 128/64 04 มกราคม 2564

43 วัสดุการแพทย     59,922.00    59,922.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.56 04 มกราคม 2564

44 วัสดุการแพทย     15,408.00    15,408.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส.เอช บจก.ด.ีเค.เอส.เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.57 04 มกราคม 2564

45 วัสดุการแพทย       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอินเตอรเมดโปร รานอินเตอรเมดโปร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.58 04 มกราคม 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
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