
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย     28,250.00    28,250.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.24 25 พฤศจิกายน 2562

2 วัสดุการแพทย     46,763.00    46,763.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.23 15 พฤศจิกายน 2562

3 วัสดุการแพทย     28,010.00    28,010.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.17 12 พฤศจิกายน 2562

4 วัสดุการแพทย     54,152.00    54,152.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.18 12 พฤศจิกายน 2562

5 วัสดุการแพทย       8,430.00      8,430.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.19 12 พฤศจิกายน 2562

6 วัสดุการแพทย     24,171.00    24,171.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส.เอช บจก.ด.ีเค.เอส.เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.20 12 พฤศจิกายน 2562

7 วัสดุการแพทย       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.21 12 พฤศจิกายน 2562

8 วัสดุการแพทย       2,500.00      2,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บอเนียว เมดิคอล บจก.บอเนียว เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.22 12 พฤศจิกายน 2562

9 วัสดุการแพทย       5,350.00      5,350.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เค เอส ซายน กรุป บจก.เค เอส ซายน กรุป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.14 06 พฤศจิกายน 2562

10 วัสดุการแพทย            3,000           3,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชียเมดิคอล บจก.เอเชียเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.16 06 พฤศจิกายน 2562

11 วัสดุการแพทย            2,450           2,450 เฉพาะเจาะจง บจก.เด็น เมท บจก.เด็น เมท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.15 06 พฤศจิกายน 2562

12 วัสดุการแพทย          14,500         14,500 เฉพาะเจาะจง บจก.อินทิเกรทเต็ด บจก.อินทิเกรทเต็ด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.10 01 พฤศจิกายน 2562

13 วัสดุการแพทย       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอแล็บ เซ็นเตอร บจก.ไบโอแล็บ เซ็นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.11 01 พฤศจิกายน 2562

14 วัสดุการแพทย     36,190.00    36,190.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.12 01 พฤศจิกายน 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุทันตกรรม          900.00         900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัททันตสยาม จํากัด บริษัททันตสยาม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.21/2563(พิเศษ) 26 พฤศจิกายน 2562

2 วัสดุทันตกรรม     12,355.00    12,355.00 วิธี หจก.เซี่ยงไฮ ทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮ ทันตภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.22/2563(พิเศษ) 26 พฤศจิกายน 2562

3 วัสดุทันตกรรม     25,605.00    25,605.00 เฉพาะเจาะจง

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.23/2563(พิเศษ) 26 พฤศจิกายน 2562

4 วัสดุทันตกรรม          35,250         35,250 เฉพาะเจาะจง

   

(1988) จํากัด

   

(1988) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.24/2563(พิเศษ) 26 พฤศจิกายน 2562

5 วัสดุทันตกรรม            3,350           3,350 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.17/2563(พิเศษ) 07 พฤศจิกายน 2562

6 วัสดุทันตกรรม            6,750           6,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จํากัด บริษัท ทันตสยาม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.18/2563(พิเศษ) 07 พฤศจิกายน 2562

7 วัสดุทันตกรรม          22,280         22,280 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.20/2563(พิเศษ) 01 พฤศจิกายน 2562

8 วัสดุทันตกรรม 17,828.00 17,828.00 วิธี บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.12/2563(พิเศษ) 01 พฤศจิกายน 2562

9 วัสดุทันตกรรม 8,500.00 8,500.00 วิธี บริษัท ทันตสยาม จํากัด บริษัท ทันตสยาม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.13/2563(พิเศษ) 01 พฤศจิกายน 2562

10 วัสดุทันตกรรม 17,450.00 17,450.00 วิธี บริษัท แอคคอรด คอร

 

บริษัท แอคคอรด คอร

 

คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.14/2563(พิเศษ) 01 พฤศจิกายน 2562

11 วัสดุทันตกรรม 4,275.00 4,275.00 วิธี บริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.15/2563(พิเศษ) 01 พฤศจิกายน 2562

12 วัสดุทันตกรรม 35,200.00 35,200.00 วิธี บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.16/2563(พิเศษ) 01 พฤศจิกายน 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1

  

สต       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.071 29 พฤศจิกายน 2562

2 เก็บขยะ       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.069 25 พฤศจิกายน 2562

3 วัสดุสํานักงาน       4,400.00      4,400.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.063 13 พฤศจิกายน 2562

4 วัสดุสํานักงาน       4,042.00      4,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.064 13 พฤศจิกายน 2562

5 วัสดุสํานักงาน       3,550.00      3,550.00 เฉพาะเจาะจง โนตดีไซน โนตดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.065 13 พฤศจิกายน 2562

6 วัสดุสํานักงาน       3,720.00      3,720.00 เฉพาะเจาะจง รานบอสครีเอท รานบอสครีเอท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.066 13 พฤศจิกายน 2562

7 วัสดุสํานักงาน       4,950.00      4,950.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.067 13 พฤศจิกายน 2562

8 วัสดุสํานักงาน       3,960.00      3,960.00 เฉพาะเจาะจง รานบอสครีเอท รานบอสครีเอท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.068 13 พฤศจิกายน 2562

9 ยานพาหนะ       3,174.00      3,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.062 11 พฤศจิกายน 2562

10 งานจางซอมแอร       9,350.00      9,350.00 เฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส

     

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.043 08 พฤศจิกายน 2562

11 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,092.00      1,092.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.059 08 พฤศจิกายน 2562

12 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.060 08 พฤศจิกายน 2562

13 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,092.00      1,092.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.061 08 พฤศจิกายน 2562

14 วัสดุสํานักงาน       6,600.00      6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมืองเทิง ปริ้นเตอร บริษัท เมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.041 07 พฤศจิกายน 2562

15 ยานพาหนะ     14,725.00    14,725.00 เฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.042 07 พฤศจิกายน 2562

16 ครัว     10,002.00    10,002.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.039 06 พฤศจิกายน 2562

17 งานซอม       7,665.00      7,665.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.040 06 พฤศจิกายน 2562

18 คาหนังสือพิมพ          310.00         310.00 เฉพาะเจาะจง รานหนังสิอเวียงแกน รานหนังสิอเวียงแกน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.053 06 พฤศจิกายน 2562

19 คาสาธารณูปโภค       3,912.00      3,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.054 06 พฤศจิกายน 2562

20 คาเก็บขยะติดเชื้อ       9,599.00      9,599.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.055 06 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     40,660.00    40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.056 06 พฤศจิกายน 2562

22 ยานพาหนะ       3,360.00      3,360.00 เฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.057 06 พฤศจิกายน 2562

23 ยานพาหนะ       2,251.00      2,251.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.058 06 พฤศจิกายน 2562

24 ครัว     86,340.00    86,340.00 เฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.038 05 พฤศจิกายน 2562

25 ครัว     23,160.00    23,160.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.035 04 พฤศจิกายน 2562

26 ครัว     21,700.00    21,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.036 04 พฤศจิกายน 2562

27 วัสดุสํานักงาน       9,336.00      9,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.037 04 พฤศจิกายน 2562

28 ครัว       1,050.00      1,050.00 เฉพาะเจาะจง นายพันธ กันญาเดช นายพันธ กันญาเดช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.051 04 พฤศจิกายน 2562

29 ครัว       2,120.00      2,120.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา (แกสหุงตม) พชรการคา (แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.052 04 พฤศจิกายน 2562

30 จางซอมตอเติม     98,500.00    98,500.00 เฉพาะเจาะจง นานเครือเพชร ปาละ นานเครือเพชร ปาละ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.034 01 พฤศจิกายน 2562

31 ครัว       1,265.00      1,265.00 เฉพาะเจาะจง รานอําพร เครื่องครัว รานอําพร เครื่องครัว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.047 01 พฤศจิกายน 2562

32 ครัว          960.00         960.00 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.048 01 พฤศจิกายน 2562

33 งานซอม       4,670.00      4,670.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.049 01 พฤศจิกายน 2562

34 งานซอม       4,760.00      4,760.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.050 01 พฤศจิกายน 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน   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     41,250.00    41,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB15/2563 29 พฤศจิกายน 2562

2 เทคนิคการแพทย       7,160.00      7,160.00 เฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB16/2563 29 พฤศจิกายน 2562

3 เทคนิคการแพทย     12,700.00    12,700.00 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB14/2563 14 พฤศจิกายน 2562

4 เทคนิคการแพทย            5,032           5,032 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB13/2563 11 พฤศจิกายน 2562

5 เทคนิคการแพทย            7,000           7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จํากัด บริษัท ไบโอเซน จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB12/2563 07 พฤศจิกายน 2562

6 เทคนิคการแพทย          21,300         21,300 เฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB11/2563 07 พฤศจิกายน 2562

7 เทคนิคการแพทย        166,050       166,050 เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลแคร บจก.โพสเฮลแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.13 01 พฤศจิกายน 2562

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2562

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2562
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