
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1

  

หวยหาน            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยี แซลี นายยี แซลี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 099/65 30 พฤศจิกายน 2564

2 คาเก็บขยะ รพ.สต            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 101/65 30 พฤศจิกายน 2564

3 เก็บขยะติดเชื้อ          70,037         70,037 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 102/65 30 พฤศจิกายน 2564

4 คาสาธารณูปโภค          16,774         16,774 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 103/65 30 พฤศจิกายน 2564

5 เทคนิคการแพทย          25,074         25,074 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 023/2565 29 พฤศจิกายน 2564

6 เทคนิคการแพทย        130,000       130,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB022/2565 25 พฤศจิกายน 2564

7 วัสดุการแพทย            4,255           4,255 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.39 25 พฤศจิกายน 2564

8 วัสดุการแพทย          12,840         12,840 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.40 25 พฤศจิกายน 2564

9 วัสดุการแพทย          39,300         39,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.41 25 พฤศจิกายน 2564

10 วัสดุการแพทย          81,000         81,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.42 25 พฤศจิกายน 2564

11 ยานพาหนะ            1,400           1,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุญสงกิจการแอร หจก.บุญสงกิจการแอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 100/65 25 พฤศจิกายน 2564

12 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 021/2565 23 พฤศจิกายน 2564

13 วัสดุการแพทย          50,000         50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โกรธ ซัพพลาย บจก.โกรธ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.36 22 พฤศจิกายน 2564

14 วัสดุการแพทย            5,600           5,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีน ซายส หจก.คลีน ซายส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.37 22 พฤศจิกายน 2564

15 วัสดุการแพทย          69,800         69,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.38 22 พฤศจิกายน 2564

16 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          75,550         75,550 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 096/65 18 พฤศจิกายน 2564

17 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 097/65 18 พฤศจิกายน 2564

18 เทคนิคการแพทย        171,200       171,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB020/2565 17 พฤศจิกายน 2564

19 ครัว          31,211         31,211 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 071/65 17 พฤศจิกายน 2564

20 วัสดุสํานักงาน          10,026         10,026 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 069/65 16 พฤศจิกายน 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุสํานักงาน            8,713           8,713 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 070/65 16 พฤศจิกายน 2564

22 ทําปาย            2,500           2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจีระศักดิ์ สาวิรส นายจีระศักดิ์ สาวิรส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 092/65 16 พฤศจิกายน 2564

23 งานสวน            1,780           1,780 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการเกษตร เวียงแกนการเกษตร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 093/65 16 พฤศจิกายน 2564

24 วัสดุสํานักงาน            1,500           1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 094/65 16 พฤศจิกายน 2564

25 วัสดุสํานักงาน            3,232           3,232 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 095/65 16 พฤศจิกายน 2564

26 เทคนิคการแพทย          40,450         40,450 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB019/2565 15 พฤศจิกายน 2564

27 วัสดุการแพทย          12,000         12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.32 15 พฤศจิกายน 2564

28 วัสดุการแพทย            4,200           4,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.33 15 พฤศจิกายน 2564

29 วัสดุการแพทย            5,920           5,920 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.34 15 พฤศจิกายน 2564

30 วัสดุการแพทย            5,280           5,280 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.35 15 พฤศจิกายน 2564

31 วัสดุคอมพิวเตอร          13,100         13,100 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 067/65 15 พฤศจิกายน 2564

32 ครัว            6,422           6,422 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 068/65 15 พฤศจิกายน 2564

33 เทคนิคการแพทย          11,550         11,550 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB018/2565 12 พฤศจิกายน 2564

34 คาสาธารณูปโภค          13,899         13,899 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 091/65 12 พฤศจิกายน 2564

35 ยานพาหนะ            5,250           5,250 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 064/65 11 พฤศจิกายน 2564

36 ซอมเครื่องโรเนียว            5,045           5,045 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 065/65 11 พฤศจิกายน 2564

37 วัสดุคอมพิวเตอร          12,380         12,380 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 066/65 11 พฤศจิกายน 2564

38 วัสดุสํานักงาน            3,279           3,279 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 090/65 11 พฤศจิกายน 2564

39 อื่นๆ          59,385         59,385 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

เตอร จํากัด

  

เตอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 063/65 10 พฤศจิกายน 2564

40 งานซอม            3,700           3,700 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส

     

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 084/65 10 พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 ครัว            1,440           1,440 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 085/65 10 พฤศจิกายน 2564

42 ครัว            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 086/65 10 พฤศจิกายน 2564

43 ครัว            2,700           2,700 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

สตรี้ จํากัด

   

สตรี้ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 087/65 10 พฤศจิกายน 2564

44 วัสดุสํานักงาน            1,080           1,080 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 088/65 10 พฤศจิกายน 2564

45 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 089/65 10 พฤศจิกายน 2564

46 เทคนิคการแพทย          65,000         65,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB017/2565 09 พฤศจิกายน 2564

47 ครัว          20,400         20,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวชสิน หางหุนสวนจํากัด เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 061/65 09 พฤศจิกายน 2564

48 งานจาง          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเครือเพชร ปาละ นายเครือเพชร ปาละ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 062/65 09 พฤศจิกายน 2564

49 เทคนิคการแพทย            5,540           5,540 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB016/2565 08 พฤศจิกายน 2564

50 อื่นๆ          68,950         68,950 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เค เอส.อุปกรณดับเพลิง ราน เค เอส.อุปกรณดับเพลิง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 060/65 08 พฤศจิกายน 2564

51 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,550           2,550 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 078/65 08 พฤศจิกายน 2564

52 คาสาธารณูปโภค            4,253           4,253 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 079/65 08 พฤศจิกายน 2564

53 ยานพาหนะ            3,640           3,640 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 080/65 08 พฤศจิกายน 2564

54 วัสดุคอมพิวเตอร            4,240           4,240 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 081/65 08 พฤศจิกายน 2564

55 ยานพาหนะ            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 082/65 08 พฤศจิกายน 2564

56 ครัว            4,110           4,110 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 083/65 08 พฤศจิกายน 2564

57 วัสดุงานทันตกรรม          11,989         11,989 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย) จํากัด

  

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 4/2565(พิเศษ) 05 พฤศจิกายน 2564

58 วัสดุงานทันตกรรม            8,670           8,670 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 5/2565(พิเศษ) 05 พฤศจิกายน 2564

59 วัสดุงานทันตกรรม          15,600         15,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 7/2565(พิเศษ) 05 พฤศจิกายน 2564

60 วัสดุงานทันตกรรม            2,880           2,880 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ปอเรชั่น จํากัด

 

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 7/2565(พิเศษ) 05 พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

61 วัสดุการแพทย          33,760         33,760 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.28 05 พฤศจิกายน 2564

62 วัสดุการแพทย            3,760           3,760 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.29 05 พฤศจิกายน 2564

63 วัสดุการแพทย          10,785         10,785 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.30 05 พฤศจิกายน 2564

64 วัสดุการแพทย            6,420           6,420 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.31 05 พฤศจิกายน 2564

65 ครัว          10,608         10,608 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 059/65 05 พฤศจิกายน 2564

66 ครัว            8,970           8,970 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 077/65 03 พฤศจิกายน 2564

67 เทคนิคการแพทย          26,000         26,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB015/2565 01 พฤศจิกายน 2564

68 วัสดุการแพทย          67,800         67,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.24.1 01 พฤศจิกายน 2564

69 วัสดุการแพทย          33,860         33,860 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.25 01 พฤศจิกายน 2564

70 วัสดุการแพทย            8,709           8,709 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.25.1 01 พฤศจิกายน 2564

71 วัสดุการแพทย          16,992         16,992 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สยามเฮลตี้เวิลด บจก.สยามเฮลตี้เวิลด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.26 01 พฤศจิกายน 2564

72 วัสดุการแพทย          65,270         65,270 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.27 01 พฤศจิกายน 2564

73 วัสดุคอมพิวเตอร          21,400         21,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 051/65 01 พฤศจิกายน 2564

74 วัสดุสํานักงาน          10,700         10,700 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 052/65 01 พฤศจิกายน 2564

75 วัสดุคอมพิวเตอร          11,000         11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

แอนด เซอรวิส

   

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 053/65 01 พฤศจิกายน 2564

76 ครัว            6,240           6,240 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 054/65 01 พฤศจิกายน 2564

77 ครัว          31,125         31,125 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 055/65 01 พฤศจิกายน 2564

78 งานซอมแซมทั่วไป            8,500           8,500 วิธีเฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 056/65 01 พฤศจิกายน 2564

79 ครัว            6,600           6,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 057/65 01 พฤศจิกายน 2564

80 วัสดุคอมพิวเตอร          13,200         13,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จํากัด บริษัท ฮาวาดี จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 058/65 01 พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

81 ครัว            5,180           5,180 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 072/65 01 พฤศจิกายน 2564

82 ครัว            3,749           3,749 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 073/65 01 พฤศจิกายน 2564

83 ซอมแอร            3,400           3,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส

     

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 074/65 01 พฤศจิกายน 2564

84 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            1,050           1,050 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 075/65 01 พฤศจิกายน 2564

85 ซอมแซมทั่วไป               990              990 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 076/65 01 พฤศจิกายน 2564

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา


	พ.ย.64

