
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย          12,825         12,825 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

  

สติก จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB064/2564 26 สิงหาคม 2564

2 งานจาง          10,000         10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนอลูมิเนียม เวียงแกนอลูมิเนียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 352/64 24 สิงหาคม 2564

3 เทคนิคการแพทย          42,800         42,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB062/2564 23 สิงหาคม 2564

4 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB063/2564 23 สิงหาคม 2564

5 เทคนิคการแพทย          11,930         11,930 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB061/2564 18 สิงหาคม 2564

6 ครัว          23,100         23,100 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส (แอร)

     

เซอรวิส (แอร) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 351/64 18 สิงหาคม 2564

7 วัสดุการแพทย          23,602         23,602 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.173 16 สิงหาคม 2564

8 เทคนิคการแพทย          85,600         85,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB060/2564 13 สิงหาคม 2564

9 วัสดุการแพทย            3,750           3,750 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.รวมทุน เทคโนโลยี บจก.รวมทุน เทคโนโลยี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.167 09 สิงหาคม 2564

10 วัสดุการแพทย          39,700         39,700 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไอดีเมด ราน ไอดีเมด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.168 09 สิงหาคม 2564

11 วัสดุการแพทย          15,600         15,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.169 09 สิงหาคม 2564

12 วัสดุการแพทย          25,325         25,325 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.170 09 สิงหาคม 2564

13 วัสดุการแพทย        126,205       126,205 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.171 09 สิงหาคม 2564

14 วัสดุการแพทย          19,100         19,100 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.172 09 สิงหาคม 2564

15 เทคนิคการแพทย          32,100         32,100 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB058/2564 04 สิงหาคม 2564

16 เทคนิคการแพทย          64,200         64,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB059/2564 04 สิงหาคม 2564

17 ครัว            7,990           7,990 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 349/64 03 สิงหาคม 2564

18 เทคนิคการแพทย          13,640         13,640 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB057/2564 02 สิงหาคม 2564

19 วัสดุงานทันตกรรม          18,779         18,779 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีอารพี เดนทร จํากัด บริษัท วีอารพี เดนทร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 86/2564(พิเศษ) 02 สิงหาคม 2564

20 วัสดุงานทันตกรรม            8,500           8,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 87/2564(พิเศษ) 02 สิงหาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุงานทันตกรรม          10,550         10,550 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

(1988) จํากัด

   

(1988) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 88/2564(พิเศษ) 02 สิงหาคม 2564

22 วัสดุงานทันตกรรม            5,000           5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 89/2564(พิเศษ) 02 สิงหาคม 2564

23 วัสดุการแพทย          34,240         34,240 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เทลลี่ 360 บจก.เทลลี่ 361 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.163 02 สิงหาคม 2564

24 วัสดุการแพทย            4,200           4,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.165 02 สิงหาคม 2564

25 วัสดุการแพทย          34,000         34,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอซี เมดิคอล บจก.เอซี เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.166 02 สิงหาคม 2564

26 ครัว            6,030           6,030 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 343/64 02 สิงหาคม 2564

27 ครัว          49,530         49,530 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.417 02 สิงหาคม 2564

28 วัสดุคอมพิวเตอร            6,900           6,900 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

คอล จํากัด ( วัสดุหองยา )

   

คอล จํากัด ( วัสดุหองยา ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 345/64 02 สิงหาคม 2564

29 ยานพาหนะ            5,200           5,200 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.417 02 สิงหาคม 2564

30 กายภาพบําบัด          28,550         28,550 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 347/64 02 สิงหาคม 2564

31 ครัว            8,950           8,950 วิธีเฉพาะเจาะจง รานอําพร เครื่องครัว รานอําพร เครื่องครัว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 348/64 02 สิงหาคม 2564

32 ครัว          60,100         60,100 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 350/64 02 สิงหาคม 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง


	ส.ค.64

