
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย     11,000.00    11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรูเมนท หจก.อินทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.112 23 เมษายน 2563

2 วัสดุการแพทย       6,007.00      6,007.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.113 23 เมษายน 2563

3 วัสดุการแพทย     35,000.00    35,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮล แคร บจก.โพส เฮล แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.114 23 เมษายน 2563

4 วัสดุการแพทย       2,100.00      2,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.115 23 เมษายน 2563

5 วัสดุการแพทย       2,400.00      2,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮล แคร บจก.โพส เฮล แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.116 23 เมษายน 2563

6 วัสดุการแพทย     24,070.00    24,070.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.110 20 เมษายน 2563

7 วัสดุการแพทย     28,325.00    28,325.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.111 20 เมษายน 2563

8 วัสดุการแพทย     22,731.00    22,731.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.108 10 เมษายน 2563

9 วัสดุการแพทย     10,640.00    10,640.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค บจก.ซิลลิค คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.109 10 เมษายน 2563

10 วัสดุการแพทย          27,500         27,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.105 07 เมษายน 2563

11 วัสดุการแพทย          17,400         17,400 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.106 07 เมษายน 2563

12 วัสดุการแพทย            5,000           5,000 เฉพาะเจาะจง บจก.บอรเนียว บจก.บอรเนียว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.107 07 เมษายน 2563

13 วัสดุการแพทย       6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.101 02 เมษายน 2563

14 วัสดุการแพทย     41,830.00    41,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.102 02 เมษายน 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุงานทันตกรรม       5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.56/2563(พิเศษ) 01 เมษายน 2563

2 วัสดุงานทันตกรรม       8,500.00      8,500.00 วิธี บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.57/2563(พิเศษ) 01 เมษายน 2563

3 วัสดุงานทันตกรรม       3,900.00      3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ป.เจริญการคา 2016 หจก. ป.เจริญการคา 2016 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.58/2563(พิเศษ) 01 เมษายน 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2563

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 คาสาธารณูปโภค       2,820.00      2,820.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.263 30 เมษายน 2563

2 คาเก็บขยะ รพ.สต.       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.264 30 เมษายน 2563

3 คาหนังสือพิมพ          300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง รานหนังสิอเวียงแกน รานหนังสิอเวียงแกน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.265 30 เมษายน 2563

4 ยานพาหนะ          645.00         645.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.261 24 เมษายน 2563

5 คาสาธารณูปโภค          749.00         749.00 เฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.262 24 เมษายน 2563

6 ครัว       2,160.00      2,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.257 21 เมษายน 2563

7 วัสดุสํานักงาน       1,260.00      1,260.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.260 21 เมษายน 2563

8 ครัว       4,740.00      4,740.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.259 20 เมษายน 2563

9 เก็บขยะ       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.256 17 เมษายน 2563

10 ครัว       4,100.00      4,100.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.255 16 เมษายน 2563

11 วัสดุคอมพิวเตอร     48,650.00    48,650.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.244 15 เมษายน 2563

12 งานสวน       2,360.00      2,360.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการเกษตร เวียงแกนการเกษตร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.251 15 เมษายน 2563

13 ยานพาหนะ       2,650.00      2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.252 15 เมษายน 2563

14 ครัว       4,960.00      4,960.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.253 15 เมษายน 2563

15 ครัว       4,156.00      4,156.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.245 15 เมษายน 2563

16 กายภาพบําบัด     21,000.00    21,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

แนล เมดิคอล จํากัด

  

แนล เมดิคอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.242 14 เมษายน 2563

17 ครัว     18,800.00    18,800.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.243 14 เมษายน 2563

18 วัสดุสํานักงาน     29,250.00    29,250.00 เฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส

     

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.237 13 เมษายน 2563

19 ครัว     25,500.00    25,500.00 เฉพาะเจาะจง

  

(ชุดกิ๊ฟเช็ท)

  

(ชุดกิ๊ฟเช็ท) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.238 13 เมษายน 2563

20 วัสดุสํานักงาน     10,500.00    10,500.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.239 13 เมษายน 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุสํานักงาน     10,236.00    10,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.240 13 เมษายน 2563

22 ครัว     38,160.00    38,160.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.241 13 เมษายน 2563

23 วัสดุสํานักงาน     11,000.00    11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.229 10 เมษายน 2563

24 ครัว     25,900.00    25,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.230 10 เมษายน 2563

25 ยานพาหนะ       6,502.00      6,502.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.228 09 เมษายน 2563

26 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     36,640.00    36,640.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.248 09 เมษายน 2563

27 คาอินเตอรเน็ต     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.248 09 เมษายน 2563

28 คาเก็บขยะติดเชื้อ       8,371.00      8,371.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.249 09 เมษายน 2563

29 คาโทรศัพท       4,059.00      4,059.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.250 09 เมษายน 2563

30 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.246 07 เมษายน 2563

31 วัสดุสํานักงาน     30,750.00    30,750.00 เฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส

     

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.225 03 เมษายน 2563

32 วัสดุสํานักงาน     12,500.00    12,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.226 03 เมษายน 2563

33 วัสดุสํานักงาน     14,366.00    14,366.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.227 03 เมษายน 2563

34 งานจาง       8,500.00      8,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แฮนพีช โซลูชั่น บจก.แฮนพีช โซลูชั่น คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.103 02 เมษายน 2563

35 วัสดุสํานักงาน     20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.224 02 เมษายน 2563

36 วัสดุสํานักงาน       1,750.00      1,750.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.245 01 เมษายน 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย       8,600.00      8,600.00 เฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 045/2563 27 เมษายน 2563

2 เทคนิคการแพทย     13,000.00    13,000.00 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 044/2563 14 เมษายน 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 งานปองกัน COVID19     27,395.00    27,395.00 เฉพาะเจาะจง จารุวรรณ ละมัย จารุวรรณ ละมัย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 104 20 เมษายน 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  เมษายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง


	เม.ย.63

