
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย          13,120         13,120 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 044/2565 14 มีนาคม 2565

2 วัสดุการแพทย          38,530         38,530 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.104 14 มีนาคม 2565

3 วัสดุการแพทย          75,000         75,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. โกรธ ซัพพลาย บจก. โกรธ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.101 11 มีนาคม 2565

4 วัสดุการแพทย          65,270         65,270 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.102 11 มีนาคม 2565

5 วัสดุการแพทย          10,600         10,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.103 11 มีนาคม 2565

6 ครัว          18,720         18,720 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 212/65 10 มีนาคม 2565

7 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 043/2565 09 มีนาคม 2565

8 ครัว          13,600         13,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวชสิน หางหุนสวนจํากัด เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 210/65 08 มีนาคม 2565

9 ครัว            9,522           9,522 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 211/65 08 มีนาคม 2565

10 วัสดุการแพทย          81,000         81,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.97 07 มีนาคม 2565

11 วัสดุการแพทย            1,200           1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.98 07 มีนาคม 2565

12 วัสดุการแพทย          20,000         20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พีดี เมดิเคิล ราน พีดี เมดิเคิล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.100 07 มีนาคม 2565

13 ครัว          49,330         49,330 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 207/65 04 มีนาคม 2565

14 งานซอม          17,150         17,150 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 208/65 04 มีนาคม 2565

15 ครัว            7,920           7,920 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 209/65 04 มีนาคม 2565

16 งานจาง          30,000         30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเครือเพชร ปาละ นายเครือเพชร ปาละ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 213/65 04 มีนาคม 2565

17 งานจาง          67,536         67,536 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจันทอง ราณะเรศ นายจันทอง ราณะเรศ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 214/65 04 มีนาคม 2565

18 เทคนิคการแพทย        107,000       107,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 040/2565 02 มีนาคม 2565

19 เทคนิคการแพทย          35,130         35,130 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 041/2565 02 มีนาคม 2565

20 เทคนิคการแพทย          25,170         25,170 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 042/2565 02 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุสํานักงาน            9,900           9,900 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 206/65 02 มีนาคม 2565

22 เชาเครื่องเอ็กซเรย          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.95 01 มีนาคม 2565

23 วัสดุการแพทย          30,650         30,650 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.96 01 มีนาคม 2565

24 ครัว            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรีย 2559 หจก.ถาวรีย 2559 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 204/65 01 มีนาคม 2565

25 ครัว            5,280           5,280 วิธีเฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 205/65 01 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
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