
 

         บันทึกขอความ 
 

 

สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย  
 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/2185                           วันท่ี  7  พฤศจิกายน 2562 
 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 และขออนุญาต 

        นําเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 
 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 บนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน (ตามรายละเอียดท่ีสงมาพรอมนี้) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและอนุญาตประกาศเพ่ือเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาล 

 

                          
                                                               (นางสาววรัตยา  แกวจินดา) 

                                             .                นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป 

 

 

 

ทราบ/อนุญาต 

 

 

……………………………………………… 

(นายกิติพัฒน   ลาชโรจน) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย     11,633.00    11,633.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.9 21 ตุลาคม 2562

2 วัสดุการแพทย       2,100.00      2,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.5 17 ตุลาคม 2562

3 วัสดุการแพทย       2,600.00      2,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ยู.พี .เมดิคอล บจก.ยู.พี .เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.6 17 ตุลาคม 2562

4 วัสดุการแพทย       9,240.00      9,240.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.7 17 ตุลาคม 2562

5 วัสดุการแพทย     16,035.00    16,035.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.8 17 ตุลาคม 2562

6 วัสดุการแพทย     20,443.00    20,443.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็ก บจก.โอเร็ก คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.169 15 ตุลาคม 2562

7 วัสดุการแพทย     30,700.00    30,700.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.173 11 ตุลาคม 2562

8 วัสดุการแพทย     14,500.00    14,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.1 10 ตุลาคม 2562

9 วัสดุการแพทย     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.2 10 ตุลาคม 2562

10 วัสดุการแพทย            4,260           4,260 เฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลท แคร บจก.โพส เฮลท แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.3 10 ตุลาคม 2562

11 วัสดุการแพทย          25,423         25,423 เฉพาะเจาะจง บจก.อินสทรูเมนท แล็ป บจก.อินสทรูเมนท แล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.4 10 ตุลาคม 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ. 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุทันตกรรม       6,723.00      6,723.00 เฉพาะเจาะจง

 

ไทย จํากัด

 

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.2/2563(พิเศษ) 01 ตุลาคม 2562

2 วัสดุทันตกรรม       3,950.00      3,950.00 วิธี

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.3/2563(พิเศษ) 01 ตุลาคม 2562

3 วัสดุทันตกรรม       3,950.00      3,950.00 เฉพาะเจาะจง

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.3/2563(พิเศษ) 01 ตุลาคม 2562

4 วัสดุทันตกรรม            2,800           2,800 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.4/2563(พิเศษ) 01 ตุลาคม 2562

5 วัสดุทันตกรรม            5,290           5,290 เฉพาะเจาะจง

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.5/2563(พิเศษ) 01 ตุลาคม 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ. 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 คาเก็บขยะ รพ.สต.       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.031 31 ตุลาคม 2562

2 คาอินเตอรเน็ต     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.032 31 ตุลาคม 2562

3 คาสาธารณูปโภค       3,480.00      3,480.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.033 31 ตุลาคม 2562

4 งานซอม       1,200.00      1,200.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.029 17 ตุลาคม 2562

5 ครัว       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.030 17 ตุลาคม 2562

6 วัสดุสํานักงาน       9,630.00      9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จํากัด บริษัท ฮาวาดี จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.016 16 ตุลาคม 2562

7 ครัว     30,900.00    30,900.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.017 16 ตุลาคม 2562

8 วัสดุสํานักงาน       1,820.00      1,820.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.024 16 ตุลาคม 2562

9 วัสดุสํานักงาน       1,135.00      1,135.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.025 16 ตุลาคม 2562

10 วัสดุสํานักงาน       1,900.00      1,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.026 16 ตุลาคม 2562

11 วัสดุสํานักงาน       1,900.00      1,900.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.027 16 ตุลาคม 2562

12 วัสดุสํานักงาน       1,750.00      1,750.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.028 16 ตุลาคม 2562

13 ครัว     20,100.00    20,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.015 15 ตุลาคม 2562

14 วัสดุสํานักงาน     13,800.00    13,800.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.012 11 ตุลาคม 2562

15 ยานพาหนะ     23,485.00    23,485.00 เฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.013 11 ตุลาคม 2562

16 ครัว     53,600.00    53,600.00 เฉพาะเจาะจง

 

(วัสดุหองยา)

 

(วัสดุหองยา) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.014 11 ตุลาคม 2562

17 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       9,363.00      9,363.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.023 11 ตุลาคม 2562

18 วัสดุสํานักงาน     20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส

     

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.007 09 ตุลาคม 2562

19 ครัว     10,740.00    10,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.010 09 ตุลาคม 2562

20 วัสดุสํานักงาน       5,500.00      5,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.011 09 ตุลาคม 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 งานซอม       8,200.00      8,200.00 เฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.008 09 ตุลาคม 2562

22 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,070.00      1,070.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.019 09 ตุลาคม 2562

23 คาเก็บขยะติดเชื้อ       6,269.00      6,269.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.020 09 ตุลาคม 2562

24 คาโทรศัพท       3,684.00      3,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.021 09 ตุลาคม 2562

25 วัสดุคอมพิวเตอร     19,000.00    19,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.006 07 ตุลาคม 2562

26 วัสดุสํานักงาน     13,200.00    13,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.005 02 ตุลาคม 2562

27 วัสดุสํานักงาน     15,100.00    15,100.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.001 01 ตุลาคม 2562

28 ครัว     18,000.00    18,000.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.002 01 ตุลาคม 2562

29 วัสดุสํานักงาน     11,200.00    11,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.003 01 ตุลาคม 2562

30 ยานพาหนะ     15,499.00    15,499.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.004 01 ตุลาคม 2562

31 งานจาง     26,000.00    26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ์ วรรณา นายสิทธิ์ วรรณา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.009 01 ตุลาคม 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ. 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย     10,900.00    10,900.00 เฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB10/2563 30 ตุลาคม 2562

2 เทคนิคการแพทย     25,650.00    25,650.00 เฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

  

สติก จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB08/2563 25 ตุลาคม 2562

3 เทคนิคการแพทย     15,750.00    15,750.00 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB07/2563 17 ตุลาคม 2562

4 เทคนิคการแพทย          13,540         13,540 เฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB06/2563 15 ตุลาคม 2562

5 เทคนิคการแพทย            7,105           7,105 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB04/2563 02 ตุลาคม 2562

6 เทคนิคการแพทย          12,700         12,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด บริษัท เออีซี เฮลธแคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB05/2563 02 ตุลาคม 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ. 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

   Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2563/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

ผูอนุมัติรับรอง

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง
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