
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 อื่นๆ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ขยะ)

 

ขยะ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 170/65 31 มกราคม 2565

2 งานจาง            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
    

รพ.สต.)

    

รพ.สต.) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 168/65 28 มกราคม 2565

3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 169/65 28 มกราคม 2565

4 เทคนิคการแพทย        119,840       119,840 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 032/2565 26 มกราคม 2565

5 เทคนิคการแพทย          27,729         27,729 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 034/2565 26 มกราคม 2565

6 เทคนิคการแพทย          24,960         24,960 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 035/2565 26 มกราคม 2565

7 เทคนิคการแพทย          15,410         15,410 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 033/2565 24 มกราคม 2565

8 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

แบนด จํากัด

  

แบนด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 165/65 24 มกราคม 2565

9 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          47,400         47,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 166/65 24 มกราคม 2565

10 คาสาธารณูปโภค            3,337           3,337 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 167/65 24 มกราคม 2565

11 วัสดุการแพทย          22,600         22,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค บจก.ซิลลิค คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.79 20 มกราคม 2565

12 วัสดุการแพทย          65,000         65,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.80 20 มกราคม 2565

13 เทคนิคการแพทย          85,195         85,195 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคอล หจก.เม็งรายเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.91 20 มกราคม 2565

14 วัสดุสํานักงาน            6,000           6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 155/65 19 มกราคม 2565

15 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            4,050           4,050 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด (แกสหุงตม)

 

จํากัด (แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 164/65 19 มกราคม 2565

16 วัสดุการแพทย            7,344           7,344 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.74 17 มกราคม 2565

17 เทคนิคการแพทย          78,544         78,544 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายแล็บ หจก.เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.75 17 มกราคม 2565

18 วัสดุการแพทย            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เอ็น ที เทรดดิ้ง บจก. เอ็น ที เทรดดิ้ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.76 17 มกราคม 2565

19 วัสดุการแพทย          11,067         11,067 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.77 17 มกราคม 2565

20 วัสดุการแพทย            7,940           7,940 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.78 17 มกราคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 เทคนิคการแพทย          17,500         17,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 030/2565 14 มกราคม 2565

22 เทคนิคการแพทย            9,000           9,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอส ซายน กรุป จํากัด บริษัท เค เอส ซายน กรุป จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 031/2565 14 มกราคม 2565

23 ครัว          17,500         17,500 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพ.ีเค.ซัพพลาย รานพ.ีเค.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 154/65 14 มกราคม 2565

24 งานซอม            5,555           5,555 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 151/65 13 มกราคม 2565

25 วัสดุสํานักงาน          36,000         36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(วัสดุหองยา)

 

(วัสดุหองยา) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 152/65 13 มกราคม 2565

26 วัสดุสํานักงาน            7,325           7,325 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 150/65 12 มกราคม 2565

27 วัสดุงานทันตกรรม          12,100         12,100 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 15/2565(พิเศษ) 10 มกราคม 2565

28 วัสดุงานทันตกรรม          10,110         10,110 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 17/2565(พิเศษ) 10 มกราคม 2565

29 งานซอม            9,202           9,202 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

พลาย จํากัด

  

พลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 149/65 10 มกราคม 2565

30 วัสดุการแพทย            7,490           7,490 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส.เอช บจก.ด.ีเค.เอส.เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.70 10 มกราคม 2565

31 วัสดุการแพทย          15,000         15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โกรธ ซัพพลาย บจก.โกรธ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.71 10 มกราคม 2565

32 วัสดุการแพทย          17,500         17,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.รวมทุน เทคโนโลยี บจก.รวมทุน เทคโนโลยี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.72 10 มกราคม 2565

33 วัสดุการแพทย          22,080         22,080 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง บจก.เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.73 10 มกราคม 2565

34 วัสดุงานทันตกรรม          20,517         20,517 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 14/2565(พิเศษ) 10 มกราคม 2565

35 วัสดุงานทันตกรรม            6,120           6,120 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช จํากัด บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 16/2565(พิเศษ) 10 มกราคม 2565

36 งานซอม            5,050           5,050 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 148/65 07 มกราคม 2565

37 วัสดุสํานักงาน            9,900           9,900 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 146/65 06 มกราคม 2565

38 ครัว          25,080         25,080 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 147/65 06 มกราคม 2565

39 วัสดุสํานักงาน            3,852           3,852 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตรงยางไทย จํากัด บริษัท ตรงยางไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 158/65 05 มกราคม 2565

40 งานจาง            3,500           3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ส.เหล็กดัด ราน ส.เหล็กดัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 159/65 05 มกราคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 คาสาธารณูปโภค          13,899         13,899 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 160/65 05 มกราคม 2565

42 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,950           2,950 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.เวียงแกนปโตรเลี่ยม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 161/65 05 มกราคม 2565

43 คาสาธารณูปโภค          12,744         12,744 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 162/65 05 มกราคม 2565

44 อื่นๆ          52,140         52,140 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(เก็บขยะติดเชื้อ)

 

(เก็บขยะติดเชื้อ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 163/65 05 มกราคม 2565

45 วัสดุงานทันตกรรม            3,250           3,250 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ปอเรชั่น จํากัด

  

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 12/2565(พิเศษ) 04 มกราคม 2565

46 วัสดุคอมพิวเตอร          26,750         26,750 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 141/65 04 มกราคม 2565

47 วัสดุคอมพิวเตอร          13,000         13,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 142/65 04 มกราคม 2565

48 วัสดุคอมพิวเตอร          13,200         13,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จํากัด บริษัท ฮาวาดี จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 143/65 04 มกราคม 2565

49 วัสดุคอมพิวเตอร          27,500         27,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 เซอรวิส

  

 เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 144/65 04 มกราคม 2565

50 งานซอม            6,848           6,848 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

พลาย จํากัด

  

พลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 145/65 04 มกราคม 2565

51 งานซอม            6,780           6,780 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 153/65 04 มกราคม 2565

52 วัสดุสํานักงาน               895              895 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 156/65 04 มกราคม 2565

53 งานซอม            2,440           2,440 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 157/65 04 มกราคม 2565

54 วัสดุการแพทย            5,920           5,920 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.68 04 มกราคม 2565

55 อื่นๆ          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(คาเชา)

 

(คาเชา) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.69 04 มกราคม 2565

56 วัสดุงานทันตกรรม            7,820           7,820 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 21/2565(พิเศษ) 04 มกราคม 2565

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน


	ธ.ค.64

