
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เก็บขยะ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 246/64 29 เมษายน 2564

2 คาเก็บขยะ รพ.สต.            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 247/64 29 เมษายน 2564

3 วัสดุการแพทย          10,800         10,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนซ เมด บจก.ไซแอนซ เมด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.108 27 เมษายน 2564

4 วัสดุการแพทย            4,200           4,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.109 27 เมษายน 2564

5 วัสดุการแพทย          12,860         12,860 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.110 27 เมษายน 2564

6 วัสดุการแพทย            5,640           5,640 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.111 27 เมษายน 2564

7 วัสดุการแพทย          70,956         70,956 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.112 27 เมษายน 2564

8 วัสดุการแพทย          20,844         20,844 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.113 27 เมษายน 2564

9 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 245/64 27 เมษายน 2564

10 เทคนิคการแพทย            5,000           5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB037/2564 23 เมษายน 2564

11 เทคนิคการแพทย          15,520         15,520 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB036/2564 22 เมษายน 2564

12 เทคนิคการแพทย          24,280         24,280 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB035/2564 20 เมษายน 2564

13 อัลตราซาว          69,764         69,764 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค บจก.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.102 16 เมษายน 2564

14 วัสดุการแพทย          16,400         16,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮล แคร บจก.โพส เฮล แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.103 16 เมษายน 2564

15 วัสดุการแพทย          18,970         18,970 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอฟ ซี พี บจก.เอฟ ซี พี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.104 16 เมษายน 2564

16 วัสดุการแพทย            5,350           5,350 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เค เอส .ซายน กรุป บจก.เค เอส .ซายน กรุป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.105 16 เมษายน 2564

17 วัสดุการแพทย          12,588         12,588 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.106 16 เมษายน 2564

18 วัสดุการแพทย          71,476         71,476 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.107 16 เมษายน 2564

19 ยานพาหนะ            3,722           3,722 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 240/64 16 เมษายน 2564

20 วัสดุสํานักงาน            2,250           2,250 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 241/64 16 เมษายน 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 งานซอม            1,750           1,750 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 242/64 16 เมษายน 2564

22 งานซอม            2,700           2,700 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 243/64 16 เมษายน 2564

23 งานซอม            1,565           1,565 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 244/64 16 เมษายน 2564

24 วัสดุการแพทย          12,200         12,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.100 16 เมษายน 2564

25 คอมพิวเตอร          63,850         63,850 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 227/64 09 เมษายน 2564

26 ยานพาหนะ          12,000         12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เชียงรายมอเตอรแอร เชียงรายมอเตอรแอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 228/64 09 เมษายน 2564

27 ยานพาหนะ            3,400           3,400 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุรัตนไดนาโม รานสุรัตนไดนาโม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 239/64 09 เมษายน 2564

28 วัสดุคอมพิวเตอร          99,100         99,100 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 226/64 08 เมษายน 2564

29 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            1,300           1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 238/64 08 เมษายน 2564

30 งานซอม          12,885         12,885 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนการไฟฟา รานเวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 224/64 07 เมษายน 2564

31 ครัว            2,500           2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ ยาวิเลิง นางวันเพ็ญ ยาวิเลิง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 233/64 07 เมษายน 2564

32 คาสาธารณูปโภค            3,925           3,925 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

(มหาชน)

   

(มหาชน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 234/64 07 เมษายน 2564

33 คาสาธารณูปโภค            3,360           3,360 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 235/64 07 เมษายน 2564

34 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 236/64 07 เมษายน 2564

35 คาสาธารณูปโภค          12,600         12,600 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 237/64 07 เมษายน 2564

36 วัสดุการแพทย          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.98 07 เมษายน 2564

37 วัสดุการแพทย          19,260         19,260 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.99 07 เมษายน 2564

38 วัสดุคอมพิวเตอร          62,000         62,000 วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 222/64 05 เมษายน 2564

39 ครัว            5,068           5,068 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 223/64 05 เมษายน 2564

40 เทคนิคการแพทย            7,360           7,360 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB032/2564 02 เมษายน 2564

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 เทคนิคการแพทย            8,900           8,900 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB033/2564 02 เมษายน 2564

42 เทคนิคการแพทย          12,825         12,825 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

  

สติก จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB034/2564 02 เมษายน 2564

43 วัสดุสํานักงาน          10,438         10,438 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 220/64 02 เมษายน 2564

44 ครัว          98,010         98,010 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 221/64 02 เมษายน 2564

45 วัสดุคอมพิวเตอร          11,000         11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

แอนด เซอรวิส

   

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 217/64 01 เมษายน 2564

46 ครัว          29,780         29,780 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 218/64 01 เมษายน 2564

47 ครัว          13,680         13,680 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรีย 2559 หจก.ถาวรีย 2559 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 219/64 01 เมษายน 2564

48 ครัว            4,320           4,320 วิธีเฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 229/64 01 เมษายน 2564

49 ยานพาหนะ            3,040           3,040 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 230/64 01 เมษายน 2564

50 ยานพาหนะ            2,414           2,414 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 231/64 01 เมษายน 2564

51 ยานพาหนะ            2,249           2,249 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 232/64 01 เมษายน 2564

52 วัสดุการแพทย          31,550         31,550 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.101 01 เมษายน 2564

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน


	เม.ย.64

