
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 คาสาธารณูปโภค            9,576           9,576 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 197/65 28 กุมภาพันธ 2565

2 อื่นๆ            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
    

รพ.สต.)

    

รพ.สต.) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 198/65 28 กุมภาพันธ 2565

3 อื่นๆ          16,665         16,665 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(เก็บขยะติดเชื้อ)

 

(เก็บขยะติดเชื้อ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 199/65 28 กุมภาพันธ 2565

4 อื่นๆ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ขยะ)

 

ขยะ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 200/65 28 กุมภาพันธ 2565

5 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

แบนด จํากัด

  

แบนด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 195/65 22 กุมภาพันธ 2565

6 คาสาธารณูปโภค            3,336           3,336 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 196/65 22 กุมภาพันธ 2565

7 วัสดุการแพทย            1,100           1,100 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พานิช1988 บจก.พานิช1988 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.92 22 กุมภาพันธ 2565

8 วัสดุการแพทย          35,000         35,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.รวมทุน เทคโนโลยี บจก.รวมทุน เทคโนโลยี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.93 22 กุมภาพันธ 2565

9 เทคนิคการแพทย            9,280           9,280 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 039/2565 18 กุมภาพันธ 2565

10 คาน้ํามันเชื้อเพลิง               975              975 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด (แกสหุงตม)

 

จํากัด (แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 194/65 17 กุมภาพันธ 2565

11 วัสดุสํานักงาน          15,000         15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 185/65 14 กุมภาพันธ 2565

12 เทคนิคการแพทย          16,590         16,590 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 038/2565 11 กุมภาพันธ 2565

13 วัสดุคอมพิวเตอร            9,980           9,980 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 183/65 10 กุมภาพันธ 2565

14 วัสดุสํานักงาน          11,428         11,428 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 184/65 10 กุมภาพันธ 2565

15 คาสาธารณูปโภค          12,840         12,840 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 193/65 10 กุมภาพันธ 2565

16 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,137           2,137 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด (งานสวน

 

จํากัด (งานสวน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 192/65 09 กุมภาพันธ 2565

17 วัสดุการแพทย            9,954           9,954 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส หจก.คลีนซายส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.88 09 กุมภาพันธ 2565

18 วัสดุการแพทย          53,460         53,460 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.89 09 กุมภาพันธ 2565

19 วัสดุการแพทย            8,000           8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.90 09 กุมภาพันธ 2565

20 วัสดุสํานักงาน          20,000         20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 181/65 08 กุมภาพันธ 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพัน  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 งานจาง          33,500         33,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจันทอง ราณะเรศ นายจันทอง ราณะเรศ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 182/65 08 กุมภาพันธ 2565

22 ครัว          13,550         13,550 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 178/65 07 กุมภาพันธ 2565

23 วัสดุคอมพิวเตอร          60,780         60,780 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 179/65 07 กุมภาพันธ 2565

24 วัสดุสํานักงาน            6,680           6,680 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 181/65 07 กุมภาพันธ 2565

25 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          39,320         39,320 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 191/65 07 กุมภาพันธ 2565

26 วัสดุการแพทย          33,800         33,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลท แคร บจก.โพส เฮลท แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.85 04 กุมภาพันธ 2565

27 วัสดุการแพทย            2,130           2,130 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.86 04 กุมภาพันธ 2565

28 วัสดุการแพทย          18,116         18,116 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.87 04 กุมภาพันธ 2565

29 วัสดุสํานักงาน            8,000           8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

คอล จํากัด

   

คอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 177/65 03 กุมภาพันธ 2565

30 อื่นๆ               400              400 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

สวน)

 

สวน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 190/65 03 กุมภาพันธ 2565

31 ครัว          29,760         29,760 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 176/65 02 กุมภาพันธ 2565

32 เทคนิคการแพทย            7,900           7,900 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 036/2565 01 กุมภาพันธ 2565

33 เทคนิคการแพทย          12,500         12,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 037/2565 01 กุมภาพันธ 2565

34 วัสดุงานทันตกรรม            9,591           9,591 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 19/2565(พิเศษ) 01 กุมภาพันธ 2565

35 วัสดุงานทันตกรรม            2,200           2,200 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 20/2565(พิเศษ) 01 กุมภาพันธ 2565

36 งานซอม            6,075           6,075 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 171/65 01 กุมภาพันธ 2565

37 งานซอม            5,164           5,164 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 172/65 01 กุมภาพันธ 2565

38 ครัว            8,122           8,122 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 173/65 01 กุมภาพันธ 2565

39 อื่นๆ          18,190         18,190 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมกฤษฎาการชาง หจก.เชียงใหมกฤษฎาการชาง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 174/65 01 กุมภาพันธ 2565

40 อื่นๆ          32,560         32,560 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(เก็บขยะติดเชื้อ)

 

(เก็บขยะติดเชื้อ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 186/65 01 กุมภาพันธ 2565

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพัน  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 ยานพาหนะ            2,367           2,367 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 187/65 01 กุมภาพันธ 2565

42 คาสาธารณูปโภค            1,560           1,560 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 188/65 01 กุมภาพันธ 2565

43 คาสาธารณูปโภค            1,059           1,059 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 189/65 01 กุมภาพันธ 2565

44 อื่นๆ          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.81 01 กุมภาพันธ 2565

45 วัสดุการแพทย          29,700         29,700 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.82 01 กุมภาพันธ 2565

46 วัสดุการแพทย            6,007           6,007 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ดี เค เอส เอช บจก. ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.83 01 กุมภาพันธ 2565

47 วัสดุการแพทย            4,840           4,840 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.84 01 กุมภาพันธ 2565

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพัน  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน
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