
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 คาเก็บขยะ รพ.สต            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 279/64 31 พฤษภาคม 2564

2 เก็บขยะ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 280/64 31 พฤษภาคม 2564

3 เก็บขยะติดเชื้อ            8,118           8,118 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 278/64 21 พฤษภาคม 2564

4 เทคนิคการแพทย          21,760         21,760 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB040/2564 20 พฤษภาคม 2564

5 วัสดุการแพทย            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.126 20 พฤษภาคม 2564

6 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB039/2564 19 พฤษภาคม 2564

7 งานซอม            4,191           4,191 วิธีเฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 175/64 19 พฤษภาคม 2564

8 วัสดุสํานักงาน            3,700           3,700 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเฟรส ไอเดีย สกรีน รานเฟรส ไอเดีย สกรีน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 276/64 19 พฤษภาคม 2564

9 ครัว            2,400           2,400 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 277/64 19 พฤษภาคม 2564

10 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          44,450         44,450 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 274/64 17 พฤษภาคม 2564

11 วัสดุการแพทย          24,760         24,760 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท เมดิคอล บจก.แอสเซนท เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.122 17 พฤษภาคม 2564

12 วัสดุการแพทย            1,200           1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.123 17 พฤษภาคม 2564

13 วัสดุการแพทย        106,308       106,308 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.124 17 พฤษภาคม 2564

14 เทคนิคการแพทย          61,322         61,322 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายแล็บ หจก.เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.125 17 พฤษภาคม 2564

15 ครัว          10,662         10,662 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 262/64 14 พฤษภาคม 2564

16 วัสดุคอมพิวเตอร            7,600           7,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 263/64 14 พฤษภาคม 2564

17 วัสดุคอมพิวเตอร          21,400         21,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 264/64 14 พฤษภาคม 2564

18 ยานพาหนะ            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 273/64 14 พฤษภาคม 2564

19 งานซอม            6,770           6,770 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 261/64 13 พฤษภาคม 2564

20 ครัว            8,929           8,929 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 259/64 12 พฤษภาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 ครัว            9,400           9,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 260/64 12 พฤษภาคม 2564

22 เทคนิคการแพทย          15,780         15,780 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB038/2564 12 พฤษภาคม 2564

23 ครัว            5,040           5,040 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 257/64 11 พฤษภาคม 2564

24 ครัว          43,360         43,360 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 258/64 11 พฤษภาคม 2564

25 คาสาธารณูปโภค            3,845           3,845 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 270/64 11 พฤษภาคม 2564

26 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          46,340         46,340 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 271/64 11 พฤษภาคม 2564

27 คาสาธารณูปโภค          12,600         12,600 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 272/64 11 พฤษภาคม 2564

28 วัสดุสํานักงาน            9,054           9,054 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 255/64 07 พฤษภาคม 2564

29 ครัว          24,160         24,160 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 256/64 07 พฤษภาคม 2564

30 เก็บขยะติดเชื้อ            7,986           7,986 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง () มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง () คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 268/64 07 พฤษภาคม 2564

31 คาสาธารณูปโภค            1,764           1,764 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 269/64 07 พฤษภาคม 2564

32 ครัว          15,920         15,920 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวชสิน หางหุนสวนจํากัด เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 252/64 06 พฤษภาคม 2564

33 ครัว            5,400           5,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 253/64 06 พฤษภาคม 2564

34 วัสดุหองยา          24,000         24,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเมดิคอล หจก.เชียงใหมเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 254/64 06 พฤษภาคม 2564

35 วัสดุการแพทย          20,600         20,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮล แคร บจก.โพส เฮล แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.118 06 พฤษภาคม 2564

36 วัสดุการแพทย          14,940         14,940 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เอ็น ทีที มารเก็ตติ้ง บจก. เอ็น ทีที มารเก็ตติ้ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.119 06 พฤษภาคม 2564

37 วัสดุการแพทย          10,500         10,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล บจก.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.120 06 พฤษภาคม 2564

38 วัสดุการแพทย            8,740           8,740 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.121 06 พฤษภาคม 2564

39 วัสดุสํานักงาน            2,200           2,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไอ บี เอ็ม ซัพพลาย ราน ไอ บี เอ็ม ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 266/64 05 พฤษภาคม 2564

40 วัสดุสํานักงาน               900              900 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 267/64 05 พฤษภาคม 2564

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 ครัว          14,664         14,664 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซิสเทม จํากัด

   

ซิสเทม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 248/64 03 พฤษภาคม 2564

42 วัสดุคอมพิวเตอร          13,200         13,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จํากัด บริษัท ฮาวาดี จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 249/64 03 พฤษภาคม 2564

43 วัสดุคอมพิวเตอร          23,500         23,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 เซอรวิส

  

 เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 250/64 03 พฤษภาคม 2564

44 วัสดุสํานักงาน          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

คอล จํากัด

   

คอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 251/64 03 พฤษภาคม 2564

45 ยานพาหนะ            4,911           4,911 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 265/64 03 พฤษภาคม 2564

46 วัสดุการแพทย          10,250         10,250 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอซีซี บจก.เอซีซี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.114 03 พฤษภาคม 2564

47 ครุภัฑณการแพทย          18,670         18,670 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.115 03 พฤษภาคม 2564

48 เทคนิคการแพทย          56,188         56,188 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายแล็บ หจก.เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.116 03 พฤษภาคม 2564

49 อื่นๆ          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.117 03 พฤษภาคม 2564

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน


	พ.ค.64

