
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุงานทันตกรรม          43,350         43,350 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 23/2566(พิเศษ) 14 ธันวาคม 2565

2 วัสดุการแพทย            3,500           3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.28 09 ธันวาคม 2565

3 วัสดุการแพทย            3,500           3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พรรษา เวชภัณฑ หจก.พรรษา เวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.29 09 ธันวาคม 2565

4 วัสดุการแพทย            5,300           5,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.30 09 ธันวาคม 2565

5 วัสดุการแพทย            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลันชายส หจก.คลันชายส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.31 09 ธันวาคม 2565

6 เทคนิคการแพทย          14,000         14,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

  

สติก จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 22/2566 07 ธันวาคม 2565

7 เทคนิคการแพทย          19,230         19,230 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 21/2566 06 ธันวาคม 2565

8 วัสดุการแพทย            7,300           7,300 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.25 06 ธันวาคม 2565

9 วัสดุการแพทย          55,037         55,037 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 55036.60 06 ธันวาคม 2565

10 วัสดุการแพทย          47,040         47,040 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.27 06 ธันวาคม 2565

11 วัสดุงานทันตกรรม          15,986         15,986 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 15/2566(พิเศษ) 01 ธันวาคม 2565

12 วัสดุงานทันตกรรม          13,940         13,940 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ปอเรชั่น จํากัด

  

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 16/2566(พิเศษ) 01 ธันวาคม 2565

13 วัสดุงานทันตกรรม            9,450           9,450 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 20/2566(พิเศษ) 01 ธันวาคม 2565

14 วัสดุงานทันตกรรม            1,348           1,348 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ลกรุป จํากัด

  

ลกรุป จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 21/2566(พิเศษ) 01 ธันวาคม 2565

15 วัสดุการแพทย               642              642 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คารฟ หจก.คารฟ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.21 01 ธันวาคม 2565

16 วัสดุการแพทย          46,080         46,080 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.22 01 ธันวาคม 2565

17 วัสดุการแพทย          20,690         20,690 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.24 01 ธันวาคม 2565

18 อื่นๆ            8,800           8,800 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

เซอรวิส (ซอมเครื่องถาย

 

เซอรวิส (ซอมเครื่องถาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
 

069/66 01 ธันวาคม 2565

19 วัสดุสํานักงาน          15,000         15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

เซอรวิส (เครื่องทําลาย

 

เซอรวิส (เครื่องทําลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
 

070/66 01 ธันวาคม 2565

20 ครัว          23,300         23,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
 

071/66 01 ธันวาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  15  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 งานซอม            5,254           5,254 วิธีเฉพาะเจาะจง รานองอาจ คาวัสดุ รานองอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
 

072/66 01 ธันวาคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  15  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง


	ธ.ค.65

