
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย          28,422         28,422 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 028/2565 24 ธันวาคม 2564

2 เทคนิคการแพทย            8,220           8,220 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็นเค คลินิกเทคนิคการแพทย เอ็นเค คลินิกเทคนิคการแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 026/2565 20 ธันวาคม 2564

3 วัสดุการแพทย          19,816         19,816 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัช องคการเภสัช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.53 16 ธันวาคม 2564

4 เทคนิคการแพทย          71,058         71,058 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งราย เมดิคอล หจก.เม็งราย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.54 16 ธันวาคม 2564

5 เทคนิคการแพทย          15,210         15,210 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 025/2565 16 ธันวาคม 2564

6 ครัว          35,010         35,010 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 116/65 14 ธันวาคม 2564

7 วัสดุการแพทย          16,500         16,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.52 13 ธันวาคม 2564

8 งานซอม            9,638           9,638 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 115/65 13 ธันวาคม 2564

9 วัสดุการแพทย          79,760         79,760 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.50 13 ธันวาคม 2564

10 วัสดุการแพทย          20,000         20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.51 13 ธันวาคม 2564

11 ครัว          40,000         40,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 114/65 09 ธันวาคม 2564

12 วัสดุงานทันตกรรม            8,305           8,305 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮ ทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮ ทันตภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 10/2565(พิเศษ) 09 ธันวาคม 2564

13 วัสดุคอมพิวเตอร          54,700         54,700 วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 113/65 08 ธันวาคม 2564

14 เทคนิคการแพทย        130,000       130,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 024/2565 08 ธันวาคม 2564

15 วัสดุสํานักงาน          22,000         22,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไอ บี เอ็ม ซัพพลาย ราน ไอ บี เอ็ม ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 111/65 07 ธันวาคม 2564

16 ครัว          18,130         18,130 วิธีเฉพาะเจาะจง

    

 จํากัด

    

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 112/65 07 ธันวาคม 2564

17 ยานพาหนะ          17,756         17,756 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 110/65 03 ธันวาคม 2564

18 วัสดุการแพทย          11,040         11,040 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง บจก.เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.47 03 ธันวาคม 2564

19 วัสดุการแพทย          10,800         10,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนด เมด บจก.ไซแอนด เมด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.48 03 ธันวาคม 2564

20 วัสดุการแพทย          38,976         38,976 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.49 03 ธันวาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุสํานักงาน          18,100         18,100 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 104/65 01 ธันวาคม 2564

22 ครัว          22,230         22,230 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด บริษัท ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 105/65 01 ธันวาคม 2564

23 ครัว          13,590         13,590 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 106/65 01 ธันวาคม 2564

24 ครัว            9,000           9,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 107/65 01 ธันวาคม 2564

25 ครัว            5,152           5,152 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 108/65 01 ธันวาคม 2564

26 ยานพาหนะ          20,650         20,650 วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 109/65 01 ธันวาคม 2564

27 วัสดุการแพทย          13,500         13,500 วิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ การคา กรรณิการ การคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.43 01 ธันวาคม 2564

28 วัสดุการแพทย          33,984         33,984 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สยาม เฮลตี้เวิลด บจก.สยาม เฮลตี้เวิลด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.44 01 ธันวาคม 2564

29 วัสดุการแพทย          31,420         31,420 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.45 01 ธันวาคม 2564

30 วัสดุการแพทย          17,500         17,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลล แคร บจก.โพส เฮลล แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.46 01 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564
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