
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย์       5,800.00      5,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร์ บจก.ไอแคร์ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.59 14 มกราคม 2563

2 วัสดุการแพทย์  101,700.00  101,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเม้นท์ หจก.เมดิคอล อีควิปเม้นท์ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.56 14 มกราคม 2563

3 วัสดุการแพทย์     11,635.00    11,635.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยก๊อส บจก.ไทยก๊อส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.58 14 มกราคม 2563

4 วัสดุการแพทย์       5,330.00      5,330.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสเอ็นเมดแคร์ หจก.เอสเอ็นเมดแคร์ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.51 09 มกราคม 2563

5 วัสดุการแพทย์       6,420.00      6,420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.52 09 มกราคม 2563

6 วัสดุการแพทย์       2,500.00      2,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอฟ.ซี.พี บจก.เอฟ.ซี.พี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.53 09 มกราคม 2563

7 วัสดุการแพทย์       1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสาร์แก้วพาณิชย์ ร้านเสาร์แก้วพาณิชย์ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.54 09 มกราคม 2563

8 วัสดุการแพทย์       2,160.00      2,160.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บอร็เนียว เมดิคัล บจก.บอร็เนียว เมดิคัล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.55 09 มกราคม 2563

9 วัสดุการแพทย์       8,970.00      8,970.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซ้นท์ บจก.แอสเซ้นท์ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.48 06 มกราคม 2563

10 วัสดุการแพทย์          10,600         10,600 เฉพาะเจาะจง อินคัสตรี้ อินคัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.49 06 มกราคม 2563

11 วัสดุการแพทย์          18,010         18,010 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.50 06 มกราคม 2563

12 วัสดุการแพทย์          53,500         53,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เบส เมดิคอล (แพร่) หจก.เบส เมดิคอล (แพร่) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.57 02 มกราคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงแก่น

วันที่  31  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป

1 วัสดุทันตกรรม       2,960.00      2,960.00 เฉพาะเจาะจง (1988) จํากัด (1988) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.35/2563(พิเศษ) 06 มกราคม 2563

2 วัสดุทันตกรรม       6,600.00      6,600.00 วธ
เฉพาะเจาะจง

(1988) จํากัด (1988) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.33/2563(พิเศษ) 02 มกราคม 2563

3 วัสดุทันตกรรม       6,930.00      6,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.34/2563(พิเศษ) 02 มกราคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงแก่น

วันที่  31  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2563

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป

1 อื่นๆ          310.00         310.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ ) หนังสือพิมพ์ ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.141 31 มกราคม 2563

2 ค่าสาธารณูปโภค       2,940.00      2,940.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.142 31 มกราคม 2563

3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง     41,000.00    41,000.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.143 31 มกราคม 2563

4 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง     41,000.00    41,000.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.143 31 มกราคม 2563

5 อื่นๆ       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง เก็บขยะ รพ.สต.) เก็บขยะ รพ.สต.) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.144 31 มกราคม 2563

6 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง       1,554.00      1,554.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.140 27 มกราคม 2563

7 ครัว     12,300.00    12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นอร์ทเทิร์นดรากอน บริษัท นอร์ทเทิร์นดรากอน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.108 21 มกราคม 2563

8 ครัว     26,610.00    26,610.00 เฉพาะเจาะจง พลาย จํากัด พลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.106 20 มกราคม 2563

9 งานจ้าง     28,000.00    28,000.00 เฉพาะเจาะจง (ซ่อมแซมทั่วไป) (ซ่อมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.109 20 มกราคม 2563

10 ครัว     13,200.00    13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จํากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.103 17 มกราคม 2563

11 ครัว       5,430.00      5,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอําพร เครื่องครัว ร้านอําพร เครื่องครัว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.104 17 มกราคม 2563

12 ยานพาหนะ       6,630.00      6,630.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.137 17 มกราคม 2563

13 วัสดุสํานักงาน          900.00         900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมายด์ ก๊อปปี้ ร้านสมายด์ ก๊อปปี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.136 16 มกราคม 2563

14 ยานพาหนะ       3,390.00      3,390.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.134 14 มกราคม 2563

15 วัสดุสํานักงาน       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.131 13 มกราคม 2563

16 อื่นๆ       1,350.00      1,350.00 เฉพาะเจาะจง (วัสดุห้องยา) (วัสดุห้องยา) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.132 13 มกราคม 2563

17 วัสดุสํานักงาน       3,160.00      3,160.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแก่นพาณิชย์ เวียงแก่นพาณิชย์ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.133 13 มกราคม 2563

18 ครัว       1,440.00      1,440.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เวชสิน ห้างหุ้นส่วนจํากัด เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.135 10 มกราคม 2563

19 อื่นๆ       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด (กําจัดปลวก) จํากัด (กําจัดปลวก) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.127 08 มกราคม 2563

20 ค่าสาธารณูปโภค     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด (ค่าอินเตอร์เน็ต) จํากัด (ค่าอินเตอร์เน็ต) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.128 08 มกราคม 2563

โรงพยาบาลเวียงแก่น
วันที่  31  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป

21 อื่นๆ       8,174.00      8,174.00 เฉพาะเจาะจง ค่าเก็บขยะติดเชื้อ ) ค่าเก็บขยะติดเชื้อ ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.129 08 มกราคม 2563

22 ค่าสาธารณูปโภค       3,533.00      3,533.00 เฉพาะเจาะจง (มหาชน) (ค่าโทรศัพท์) (มหาชน) (ค่าโทรศัพท์) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.130 08 มกราคม 2563

23 วัสดุสํานักงาน       8,132.00      8,132.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.101 06 มกราคม 2563

24 วัสดุสํานักงาน     44,000.00    44,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ําปาย เปเปอร์ฟอร์ม ร้าน น้ําปาย เปเปอร์ฟอร์ม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.102 06 มกราคม 2563

25 งานจ้าง     17,500.00    17,500.00 เฉพาะเจาะจง ป้าย) ป้าย) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.107 06 มกราคม 2563

26 ครัว     10,630.00    10,630.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร์ โอ เอ หจก.โฟรสตาร์ โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.099 03 มกราคม 2563

27 วัสดุสํานักงาน     16,500.00    16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองเทิง ปริ้นเตอร์ ร้านเมืองเทิง ปริ้นเตอร์ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.100 03 มกราคม 2563

28 ครัว       4,290.00      4,290.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.120 03 มกราคม 2563

29 ยานพาหนะ          650.00         650.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.121 03 มกราคม 2563

30 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง       1,524.00      1,524.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.123 03 มกราคม 2563

31 ค่าสาธารณูปโภค       2,880.00      2,880.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.124 03 มกราคม 2563

32 อื่นๆ          310.00         310.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ ) หนังสือพิมพ์ ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.125 03 มกราคม 2563

33 อื่นๆ          310.00         310.00 เฉพาะเจาะจง หนังสือพิมพ์ ) หนังสือพิมพ์ ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.125 03 มกราคม 2563

34 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง       5,510.00      5,510.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.126 03 มกราคม 2563

35 วัสดุสํานักงาน     28,190.00    28,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นท์ฟอร์ม หจก.ลานนาพริ้นท์ฟอร์ม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.105 02 มกราคม 2563

36 ครัว       4,455.00      4,455.00 เฉพาะเจาะจง พชรการค้า (แก๊สหุงต้ม) พชรการค้า (แก๊สหุงต้ม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.122 02 มกราคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงแก่น

วันที่  31  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2563
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
หรือจัดจ้าง หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย์       7,220.00      7,220.00 เฉพาะเจาะจง การแพทย์ การแพทย์ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 25/2563 30 มกราคม 2563

2 เทคนิคการแพทย์       7,500.00      7,500.00 เฉพาะเจาะจง การแพทย์ การแพทย์ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 26/2563 30 มกราคม 2563

3 เทคนิคการแพทย์     12,180.00    12,180.00 เฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 27/2563 30 มกราคม 2563

4 เทคนิคการแพทย์          13,740         13,740 เฉพาะเจาะจง วานซ์ จํากัด วานซ์ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 28/2563 30 มกราคม 2563

5 เทคนิคการแพทย์          26,000         26,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 29/2563 30 มกราคม 2563

6 เทคนิคการแพทย์          59,660         59,660 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 30/2563 30 มกราคม 2563

7 เทคนิคการแพทย์          30,000         30,000 เฉพาะเจาะจง ไทย) จํากัด ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 31/2563 30 มกราคม 2563

8 เทคนิคการแพทย์          14,160         14,160 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB24/2563 13 มกราคม 2563

9 เทคนิคการแพทย์     10,500.00    10,500.00 เฉพาะเจาะจง วานซ์ จํากัด วานซ์ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 22/2563 08 มกราคม 2563

10 เทคนิคการแพทย์     24,360.00    24,360.00 เฉพาะเจาะจง ไทย) จํากัด ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 23/2563 08 มกราคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563
โรงพยาบาลเวียงแก่น

วันที่  31  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2563
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง


