
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 เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 187/66 28 กุมภาพันธ 2566

2 คาสาธารณูปโภค            1,650           1,650 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 188/66 28 กุมภาพันธ 2566

3 ยานพาหนะ            5,550           5,550 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 167/66 16 กุมภาพันธ 2566

4 คาน้ํามันเชื้อเพลิง               870              870 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(แกสหุงตม)

 

(แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 184/66 16 กุมภาพันธ 2566

5 คาสาธารณูปโภค          12,840         12,840 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 185/66 16 กุมภาพันธ 2566

6 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

แบนด จํากัด

  

แบนด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 186/66 16 กุมภาพันธ 2566

7 วัสดุการแพทย            3,680           3,680 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.79 16 กุมภาพันธ 2566

8 วัสดุการแพทย          21,000         21,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วิรัช ออกซิเจน หจก.วิรัช ออกซิเจน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.80 16 กุมภาพันธ 2566

9 วัสดุการแพทย          20,140         20,140 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วิรัช ออกซิเจน หจก.วิรัช ออกซิเจน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.81 16 กุมภาพันธ 2566

10 งานซอม            1,035           1,035 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 183/66 15 กุมภาพันธ 2566

11 วัสดุสํานักงาน            5,799           5,799 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 163/66 14 กุมภาพันธ 2566

12 ครัว            6,960           6,960 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 164/66 14 กุมภาพันธ 2566

13 วัสดุคอมพิวเตอร          37,670         37,670 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

พลาย จํากัด (วัสดุคอมพิวฯ)

   

พลาย จํากัด (วัสดุคอมพิวฯ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 165/66 14 กุมภาพันธ 2566

14 คอมพิวเตอร          64,500         64,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 166/66 14 กุมภาพันธ 2566

15 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 179/66 14 กุมภาพันธ 2566

16 อื่นๆ            6,420           6,420 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮสติ้ง โลตัส จํากัด บริษัท โฮสติ้ง โลตัส จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 180/66 14 กุมภาพันธ 2566

17 คาสาธารณูปโภค            3,206           3,206 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 181/66 14 กุมภาพันธ 2566

18 คาสาธารณูปโภค            2,644           2,644 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 182/66 14 กุมภาพันธ 2566

19 ครัว          42,500         42,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

นิตี้ จํากัด

   

นิตี้ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
 

162/66 13 กุมภาพันธ 2566

20 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,955           2,955 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 177/66 13 กุมภาพันธ 2566

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ  พ .ศ. 2566

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2566



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 อื่นๆ            2,150           2,150 วิธีเฉพาะเจาะจง รานองอาจ คาวัสดุ รานองอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 178/66 13 กุมภาพันธ 2566

22 วัสดุการแพทย            9,844           9,844 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.77 13 กุมภาพันธ 2566

23 วัสดุการแพทย            3,900           3,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.74 13 กุมภาพันธ 2566

24 ครัว            9,330           9,330 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
 

158/66 10 กุมภาพันธ 2566

25 วัสดุคอมพิวเตอร            6,000           6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

แอนด เซอรวิส

  

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 159/66 10 กุมภาพันธ 2566

26 งานซอม            6,270           6,270 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 160/66 10 กุมภาพันธ 2566

27 วัสดุสํานักงาน            8,754           8,754 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 161/66 10 กุมภาพันธ 2566

28 เทคนิคการแพทย            7,460           7,460 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 32/2566 09 กุมภาพันธ 2566

29 เทคนิคการแพทย          14,520         14,520 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 33/2566 09 กุมภาพันธ 2566

30 งานจาง          39,500         39,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

      

เซอรวิส ( ลางแอร )

      

เซอรวิส ( ลางแอร ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
 

157/66 09 กุมภาพันธ 2566

31 อื่นๆ               630              630 วิธีเฉพาะเจาะจง รานองอาจ คาวัสดุ รานองอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 173/66 09 กุมภาพันธ 2566

32 ครัว            2,616           2,616 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน จุม รองเทา ราน จุม รองเทา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 174/66 09 กุมภาพันธ 2566

33 อื่นๆ               840              840 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการเกษตร เวียงแกนการเกษตร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 175/66 09 กุมภาพันธ 2566

34 วัสดุสํานักงาน               600              600 วิธีเฉพาะเจาะจง โนตดีไซน โนตดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 176/66 09 กุมภาพันธ 2566

35 ยานพาหนะ          16,200         16,200 วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 153/66 08 กุมภาพันธ 2566

36 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,985           2,985 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(แกสหุงตม)

 

(แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 172/66 06 กุมภาพันธ 2566

37 วัสดุการแพทย          20,254         20,254 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.75 06 กุมภาพันธ 2566

38 วัสดุการแพทย          12,840         12,840 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.76 06 กุมภาพันธ 2566

39 วัสดุงานทันตกรรม          13,800         13,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 33/2566(พิเศษ) 02 กุมภาพันธ 2566

40 ยานพาหนะ            1,900           1,900 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 170/66 02 กุมภาพันธ 2566

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2566

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ  พ .ศ. 2566



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 อื่นๆ            1,605           1,605 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ซัพพลาย จํากัด

  

ซัพพลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 171/66 02 กุมภาพันธ 2566

42 วัสดุงานทันตกรรม            3,200           3,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอรดคอรปอเรชั่นจํากัด บริษัท แอคคอรดคอรปอเรชั่นจํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 31/2566(พิเศษ) 01 กุมภาพันธ 2566

43 งานจาง        146,040       146,040 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

เติมสุขภาพจิต)

  

เติมสุขภาพจิต) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
 

150/66 01 กุมภาพันธ 2566

44 วัสดุคอมพิวเตอร          21,400         21,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย) จํากัด

  

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
 

151/66 01 กุมภาพันธ 2566

45 วัสดุสํานักงาน            8,700           8,700 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พาหิรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหิรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด
 

152/66 01 กุมภาพันธ 2566

46 ยานพาหนะ            2,320           2,320 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 168/66 01 กุมภาพันธ 2566

47 ครัว               935              935 วิธีเฉพาะเจาะจง ทวียนต ทวียนต คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 169/66 01 กุมภาพันธ 2566

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2566

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ  พ .ศ. 2566

โรงพยาบาลเวียงแกน


	ก.พ.66

