
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุการแพทย     14,780.00    14,780.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.163 29 กรกฎาคม 2563

2 วัสดุการแพทย     18,570.00    18,570.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.161 13 กรกฎาคม 2563

3 วัสดุการแพทย     27,723.00    27,723.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.162 13 กรกฎาคม 2563

4 วัสดุการแพทย       6,930.00      6,930.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.156 10 กรกฎาคม 2563

5 วัสดุการแพทย       8,956.00      8,956.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทกอส บจก.ไทกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.157 10 กรกฎาคม 2563

6 วัสดุการแพทย       8,956.00      8,956.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทกอส บจก.ไทกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.157 10 กรกฎาคม 2563

7 วัสดุการแพทย     22,524.00    22,524.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.158 10 กรกฎาคม 2563

8 วัสดุการแพทย     24,924.00    24,924.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.159 10 กรกฎาคม 2563

9 วัสดุการแพทย     16,985.00    16,985.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.160 10 กรกฎาคม 2563

10 วัสดุการแพทย            9,100           9,100 เฉพาะเจาะจง หจก.เอเชีย เมดิคอล หจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.152 02 กรกฎาคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุงานทันตกรรม       3,960.00      3,960.00 เฉพาะเจาะจง

   

(1988) จํากัด

   

(1988) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.75/2563(พิเศษ) 01 กรกฎาคม 2563

2 วัสดุงานทันตกรรม     10,000.00    10,000.00 วิธี บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.76/2563(พิเศษ) 01 กรกฎาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

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.364 31 กรกฎาคม 2563

2 คาสาธารณูปโภค       3,240.00      3,240.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.365 31 กรกฎาคม 2563

3 งานจาง       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสงวน วันทะโก นายสงวน วันทะโก คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.363 23 กรกฎาคม 2563

4 วัสดุสํานักงาน     11,000.00    11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.345 17 กรกฎาคม 2563

5 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          526.00         526.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.362 17 กรกฎาคม 2563

6 งานจาง     13,161.00    13,161.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จิระเมธวิศวกรรม หจก.จิระเมธวิศวกรรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.341 15 กรกฎาคม 2563

7 งานจาง     23,990.00    23,990.00 เฉพาะเจาะจง นางกฤติยา แสงแลบ นางกฤติยา แสงแลบ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.342 15 กรกฎาคม 2563

8 วัสดุหองยา       6,750.00      6,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเมดิคอล หจก.เชียงใหมเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.343 15 กรกฎาคม 2563

9 ครัว       4,950.00      4,950.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา (แกสหุงตม) พชรการคา (แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.360 15 กรกฎาคม 2563

10 วัสดุหองยา       2,700.00      2,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเมดิคอล หจก.เชียงใหมเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.361 15 กรกฎาคม 2563

11 งานจาง       8,080.00      8,080.00 เฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ ยาวิเลิง นางวันเพ็ญ ยาวิเลิง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.339 13 กรกฎาคม 2563

12 ครัว     34,000.00    34,000.00 เฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.340 13 กรกฎาคม 2563

13 วัสดุสํานักงาน     11,000.00    11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.337 09 กรกฎาคม 2563

14 ครัว       5,940.00      5,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.338 09 กรกฎาคม 2563

15 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     26,735.00    26,735.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.357 09 กรกฎาคม 2563

16 คาสาธารณูปโภค          749.00         749.00 เฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.358 09 กรกฎาคม 2563

17 คาโทรศัพท       3,931.00      3,931.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.359 09 กรกฎาคม 2563

18 วัสดุสํานักงาน     10,188.00    10,188.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.335 08 กรกฎาคม 2563

19 ครัว     34,280.00    34,280.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.336 08 กรกฎาคม 2563

20 คาอินเตอรเน็ต     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.356 08 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ .ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.352 03 กรกฎาคม 2563

22 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,357.00      1,357.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.353 03 กรกฎาคม 2563

23 คาสาธารณูปโภค       2,940.00      2,940.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.354 03 กรกฎาคม 2563

24 คาเก็บขยะติดเชื้อ       5,632.00      5,632.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี หจก.ส.เรืองโรจนสระบุรี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.355 03 กรกฎาคม 2563

25 งานซอม       2,745.00      2,745.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.347 01 กรกฎาคม 2563

26 งานซอม       1,745.00      1,745.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.348 01 กรกฎาคม 2563

27 งานซอม       2,260.00      2,260.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.349 01 กรกฎาคม 2563

28 งานซอม          390.00         390.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.350 01 กรกฎาคม 2563

29 งานจาง       1,070.00      1,070.00 เฉพาะเจาะจง โนตดีไซน โนตดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.351 01 กรกฎาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  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       8,700.00      8,700.00 เฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 057/2563 31 กรกฎาคม 2563

2 เทคนิคการแพทย       7,900.00      7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 056/2563 30 กรกฎาคม 2563

3 เทคนิคการแพทย       4,450.00      4,450.00 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 058/2563 21 กรกฎาคม 2563

4 เทคนิคการแพทย            5,950           5,950 เฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 055/2563 21 กรกฎาคม 2563

5 เทคนิคการแพทย          14,760         14,760 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 054/2563 10 กรกฎาคม 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  กรกฎาคม  พ .ศ. 2563


	ก.ค.63

