
 

         บันทึกขอความ 
 

 

สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย  
 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/2583                         วันท่ี  6  พฤศจกิายน  2563 
 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 และขออนุญาต 

        นําเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 
 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 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     19,460.00    19,460.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.16 16 ตุลาคม 2563

2 วัสดุการแพทย          700.00         700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.17 16 ตุลาคม 2563

3 วัสดุการแพทย   244,450.00  244,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัล แล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัล แล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.18 16 ตุลาคม 2563

4 วัสดุการแพทย     19,000.00    19,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.19 16 ตุลาคม 2563

5 วัสดุการแพทย       6,007.00      6,007.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส เอช บจก.ด.ีเค.เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.12 12 ตุลาคม 2563

6 วัสดุการแพทย     14,490.00    14,490.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.13 12 ตุลาคม 2563

7 วัสดุการแพทย       6,650.00      6,650.00 เฉพาะเจาะจง

  

อินดัสตรี้

  

อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.14 12 ตุลาคม 2563

8 วัสดุการแพทย     17,750.00    17,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.15 12 ตุลาคม 2563

9 วัสดุการแพทย     33,900.00    33,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท หจก.เมดิคอลอีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.1 09 ตุลาคม 2563

10 วัสดุการแพทย          35,875         35,875 เฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเมนท หจก. อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.6 08 ตุลาคม 2563

11 วัสดุการแพทย            2,700           2,700 เฉพาะเจาะจง รานอินเตอรเมดโปร รานอินเตอรเมดโปร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.7 08 ตุลาคม 2563

12 วัสดุการแพทย            5,600           5,600 เฉพาะเจาะจง

  

อินดัสตรี้

  

อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.8 08 ตุลาคม 2563

13 วัสดุการแพทย     53,640.00    53,640.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.10 08 ตุลาคม 2563

14 วัสดุการแพทย     16,940.00    16,940.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.3 01 ตุลาคม 2563

15 วัสดุการแพทย 20,896.00 20,896.00 วิธี บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.4 01 ตุลาคม 2563

16 วัสดุการแพทย            3,000      3,000.00 วิธี บจก. โพสเฮลแคร บจก. โพสเฮลแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.5 01 ตุลาคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุงานทันตกรรม       2,140.00      2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.6/2564(พิเศษ) 08 ตุลาคม 2563

2 วัสดุงานทันตกรรม       5,150.00      5,150.00 วิธี

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.10/2564(พิเศษ) 08 ตุลาคม 2563

3 วัสดุงานทันตกรรม     13,000.00    13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.11/2564(พิเศษ) 08 ตุลาคม 2563

4 วัสดุงานทันตกรรม            1,870           1,870 เฉพาะเจาะจง

  

ปอเรชั่น จํากัด

  

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.7/2564(พิเศษ) 02 ตุลาคม 2563

5 วัสดุงานทันตกรรม            5,000           5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.8/2564(พิเศษ) 02 ตุลาคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 คาสาธารณูปโภค       3,060.00      3,060.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 034/64 30 ตุลาคม 2563

2 อื่นๆ       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง

   

เก็บขยะ รพ.สต.)

   

เก็บขยะ รพ.สต.) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 035/64 30 ตุลาคม 2563

3 อื่นๆ          749.00         749.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 033/64 27 ตุลาคม 2563

4 อื่นๆ     51,620.00    51,620.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 018/64 19 ตุลาคม 2563

5 วัสดุสํานักงาน       1,750.00      1,750.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 028/64 19 ตุลาคม 2563

6 ครัว       4,728.00      4,728.00 เฉพาะเจาะจง รานประทีป รานประทีป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 029/64 19 ตุลาคม 2563

7 คาสาธารณูปโภค       3,498.00      3,498.00 เฉพาะเจาะจง

   

 (คาโทรศัพท)

   

 (คาโทรศัพท) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 030/64 19 ตุลาคม 2563

8 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,300.00      1,300.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 031/64 19 ตุลาคม 2563

9 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          904.00         904.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 032/64 19 ตุลาคม 2563

10 ยานพาหนะ          600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง รานสุรัตนไดนาโม รานสุรัตนไดนาโม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 027/64 16 ตุลาคม 2563

11 วัสดุสํานักงาน       4,865.00      4,865.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 023/64 15 ตุลาคม 2563

12 อื่นๆ       2,418.00      2,418.00 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด (ซอมเครื่องโรเนียว)

   

จํากัด (ซอมเครื่องโรเนียว) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 023/64 14 ตุลาคม 2563

13 วัสดุสํานักงาน       1,400.00      1,400.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 024/64 14 ตุลาคม 2563

14 ครัว       4,940.00      4,940.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 025/64 14 ตุลาคม 2563

15 ครัว       7,680.00      7,680.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 010/64 12 ตุลาคม 2563

16 ยานพาหนะ       3,021.00      3,021.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 022/64 12 ตุลาคม 2563

17 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     37,050.00    37,050.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 021/64 09 ตุลาคม 2563

18 วัสดุสํานักงาน       9,400.00      9,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 009/64 08 ตุลาคม 2563

19 งานซอม          500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเศษ กํางา นายวิเศษ กํางา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.9 08 ตุลาคม 2563

20 ยานพาหนะ     25,550.00    25,550.00 เฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 008/64 06 ตุลาคม 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 งานจาง          920.00         920.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระศักดิ์ สาวิรส (ทําปาย) นายจีระศักดิ์ สาวิรส (ทําปาย) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 019/64 06 ตุลาคม 2563

22 งานซอม       1,645.00      1,645.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 020/64 06 ตุลาคม 2563

23 ครัว     10,900.00    10,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 007/64 05 ตุลาคม 2563

24 งานซอม          690.00         690.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 016/64 05 ตุลาคม 2563

25 ครัว       1,440.00      1,440.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวชสิน หางหุนสวนจํากัด เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 017/64 05 ตุลาคม 2563

26 ครัว       7,650.00      7,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 003/64 02 ตุลาคม 2563

27 ครัว     33,600.00    33,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 004/64 02 ตุลาคม 2563

28 วัสดุสํานักงาน       7,837.00      7,837.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 005/64 02 ตุลาคม 2563

29 ยานพาหนะ       6,670.00      6,670.00 เฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 006/64 02 ตุลาคม 2563

30 อื่นๆ       6,900.00      6,900.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอฟตแวรฯ

   

ซอฟตแวรฯ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 015/64 02 ตุลาคม 2563

31 ยานพาหนะ     15,195.00    15,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 001/64 01 ตุลาคม 2563

32 วัสดุสํานักงาน     11,000.00    11,000.00 เฉพาะเจาะจง รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร รานเมืองเทิง ปริ้นเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 002/64 01 ตุลาคม 2563

33 ครัว       2,760.00      2,760.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 011/64 01 ตุลาคม 2563

34 ยานพาหนะ       2,936.00      2,936.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 012/64 01 ตุลาคม 2563

35 งานซอม       4,810.00      4,810.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 013/64 01 ตุลาคม 2563

36 วัสดุสํานักงาน          740.00         740.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 014/64 01 ตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  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     12,825.00    12,825.00 เฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

  

สติก จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB009/2564 30 ตุลาคม 2563

2 เทคนิคการแพทย     32,160.00    32,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB007/2564 27 ตุลาคม 2563

3 เทคนิคการแพทย       6,615.00      6,615.00 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB008/2564 27 ตุลาคม 2563

4 เทคนิคการแพทย          22,030         22,030 เฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB006/2564 16 ตุลาคม 2563

5 เทคนิคการแพทย          12,970         12,970 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 005/2564 14 ตุลาคม 2563

6 เทคนิคการแพทย          25,650         25,650 เฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

  

สติก จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB003/2564 07 ตุลาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  ตุลาคม  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

   Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2564/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผูอนุมัติรับรอง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



 

         บันทึกขอความ 
 

 

สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย  
 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/2817                         วันท่ี  4  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2563 และขออนุญาต 

        นําเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 
 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

เดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2563 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       7,250.00      7,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.34 30 พฤศจิกายน 2563

2 วัสดุการแพทย       4,350.00      4,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินทรูเมนท หจก.อินทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.33 27 พฤศจิกายน 2563

3 วัสดุการแพทย     26,160.00    26,160.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค บจก.ซิลลิค คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.31 25 พฤศจิกายน 2563

4 วัสดุการแพทย     10,720.00    10,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.32 25 พฤศจิกายน 2563

5 วัสดุการแพทย     48,720.00    48,720.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.27 18 พฤศจิกายน 2563

6 วัสดุการแพทย     25,720.00    25,720.00 เฉพาะเจาะจง

  

อินดัสตรี้

  

อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.29 18 พฤศจิกายน 2563

7 วัสดุการแพทย     25,720.00    25,720.00 เฉพาะเจาะจง

  

อินดัสตรี้

  

อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.29 18 พฤศจิกายน 2563

8 วัสดุการแพทย       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โพส.เฮล.แคร บจก.โพส.เฮล.แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.30 18 พฤศจิกายน 2563

9 วัสดุการแพทย     34,804.00    34,804.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส.เอช บจก.ด.ีเค.เอส.เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.21 11 พฤศจิกายน 2563

10 วัสดุการแพทย            8,525           8,525 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.22 11 พฤศจิกายน 2563

11 วัสดุการแพทย            7,000           7,000 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชียเมดิคอล บจก.เอเชียเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.24 11 พฤศจิกายน 2563

12 วัสดุการแพทย          17,456         17,456 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.25 11 พฤศจิกายน 2563

13 วัสดุการแพทย       4,050.00      4,050.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท เมดิคอล บจก.แอสเซนท เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.26 11 พฤศจิกายน 2563

14 วัสดุการแพทย     21,700.00    21,700.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.28 02 พฤศจิกายน 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 วัสดุงานทันตกรรม       2,000.00      2,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

ปอเรชั่น จํากัด

  

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.19/2563(พิเศษ) 13 พฤศจิกายน 2563

2 วัสดุงานทันตกรรม       7,200.00      7,200.00 วิธี หจก.เซี่ยงไฮ ทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮ ทันตภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.20/2564(พิเศษ) 13 พฤศจิกายน 2563

3 วัสดุงานทันตกรรม       5,850.00      5,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จํากัด บริษัท ทันตสยาม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.16/2564(พิเศษ) 02 พฤศจิกายน 2563

4 วัสดุงานทันตกรรม            1,320           1,320 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.17/2564(พิเศษ) 02 พฤศจิกายน 2563

5 วัสดุงานทันตกรรม               220              220 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร0032.303/ท.18/2564(พิเศษ) 02 พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา



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 075/64 30 พฤศจิกายน 2563

2 คาสาธารณูปโภค       3,180.00      3,180.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 076/64 30 พฤศจิกายน 2563

3 เก็บขยะ       6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 052/64 27 พฤศจิกายน 2563

4 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 073/64 25 พฤศจิกายน 2563

5 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,300.00      1,300.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 074/64 25 พฤศจิกายน 2563

6 ซอมแซมทั่วไป       3,200.00      3,200.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 070/64 23 พฤศจิกายน 2563

7 วัสดุสํานักงาน          430.00         430.00 เฉพาะเจาะจง โนตดีไซน โนตดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 071/64 23 พฤศจิกายน 2563

8 วัสดุสํานักงาน       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 072/64 23 พฤศจิกายน 2563

9 วัสดุสํานักงาน       8,132.00      8,132.00 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 051/64 16 พฤศจิกายน 2563

10 ครัว       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 068/64 16 พฤศจิกายน 2563

11 วัสดุหองยา       1,350.00      1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเมดิคอล หจก.เชียงใหมเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 069/64 16 พฤศจิกายน 2563

12 ซอมแซมทั่วไป       7,065.00      7,065.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 045/64 13 พฤศจิกายน 2563

13 ครัว     30,240.00    30,240.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 049/64 13 พฤศจิกายน 2563

14 งานจาง       3,600.00      3,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ดรุณี จัดรส น.ส.ดรุณี จัดรส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 062/64 09 พฤศจิกายน 2563

15 งานสวน       1,920.00      1,920.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการเกษตร เวียงแกนการเกษตร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 063/64 09 พฤศจิกายน 2563

16 งานซอมแซมทั่วไป       4,950.00      4,950.00 เฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 064/64 09 พฤศจิกายน 2563

17 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     32,770.00    32,770.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 065/64 09 พฤศจิกายน 2563

18 คาอินเตอรเน็ต     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 066/64 09 พฤศจิกายน 2563

19 คาสาธารณูปโภค          749.00         749.00 เฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 067/64 09 พฤศจิกายน 2563

20 ครัว       8,250.00      8,250.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 048/64 06 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 ครัว       8,226.00      8,226.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 043/64 05 พฤศจิกายน 2563

22 วัสดุสํานักงาน     16,500.00    16,500.00 เฉพาะเจาะจง

   

แอนด เซอรวิส

   

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 044/64 05 พฤศจิกายน 2563

23 บํารุงรักษาประปา     13,000.00    13,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบุญแกวตา รานบุญแกวตา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 041/64 04 พฤศจิกายน 2563

24 ครัว       8,760.00      8,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 042/64 04 พฤศจิกายน 2563

25 คาน้ํามันเชื้อเพลิง       1,333.00      1,333.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 061/64 04 พฤศจิกายน 2563

26 วัสดุหองยา     30,000.00    30,000.00 เฉพาะเจาะจง

   

คอล จํากัด

   

คอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 039/64 03 พฤศจิกายน 2563

27 ยานพาหนะ     14,725.00    14,725.00 เฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 040/64 03 พฤศจิกายน 2563

28 ยานพาหนะ       4,200.00      4,200.00 เฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 056/64 03 พฤศจิกายน 2563

29 ยานพาหนะ       2,420.00      2,420.00 เฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 057/64 03 พฤศจิกายน 2563

30 งานซอม       2,030.00      2,030.00 เฉพาะเจาะจง นายเดช อภิวรรณ นายเดช อภิวรรณ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 058/64 03 พฤศจิกายน 2563

31 วัสดุสํานักงาน       2,177.00      2,177.00 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 059/64 03 พฤศจิกายน 2563

32 ครัว       6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 036/64 02 พฤศจิกายน 2563

33 ครัว       6,800.00      6,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรีย 2559 หจก.ถาวรีย 2559 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 037/64 02 พฤศจิกายน 2563

34 วัสดุสํานักงาน     11,770.00    11,770.00 เฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 038/64 02 พฤศจิกายน 2563

35 คาโทรศัพท       3,937.00      3,937.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 053/64 02 พฤศจิกายน 2563

36 อื่นๆ       9,284.00      9,284.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 054/64 02 พฤศจิกายน 2563

37 ครัว       1,445.00      1,445.00 เฉพาะเจาะจง

   

เตอร จํากัด

   

เตอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 055/64

  

2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  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     24,960.00    24,960.00 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB014/2564 27 พฤศจิกายน 2563

2 เทคนิคการแพทย     60,000.00    60,000.00 เฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB013/2564 25 พฤศจิกายน 2563

3 เทคนิคการแพทย       9,220.00      9,220.00 เฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB011/2564 25 พฤศจิกายน 2563

4 เทคนิคการแพทย            8,240           8,240 เฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB012/2564 25 พฤศจิกายน 2563

5 เทคนิคการแพทย          11,470         11,470 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB010/2564 10 พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  พฤศจิกายน  พ .ศ. 2563



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

   Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2564/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผูอนุมัติรับรอง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 

         บันทึกขอความ 
 

 

สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย  
 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/2885                         วันท่ี  14  ธันวาคม  2563 
 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม (ณ.วันท่ี 10 ธันวาคม) พ.ศ.2563  

        และขออนุญาตนําเผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 
 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 
 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

ธันวาคม (ณ.วันท่ี 10 ธันวาคม) พ.ศ.2563 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนธันวาคม (ณ.วันท่ี 10 ธันวาคม)  พ.ศ.2563 บนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน (ตามรายละเอียดท่ีสง

มาพรอมนี้) 

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 ครุภัฑณการแพทย   1,740,555.00   1,740,555.00 อิเล็กทรอนิกส 

 

ทีฟแคร

 

ทีฟแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.35 02 ธันวาคม 2563

2 งานซอม       4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

เนียริ่ง

  

เนียริ่ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.36 01 ธันวาคม 2563

3 วัสดุการแพทย          600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกว พาณิชย เสารแกว พาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.37 01 ธันวาคม 2563

4 งานซอม          500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.38 01 ธันวาคม 2563

5 วัสดุการแพทย       6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส.เอช บจก.ด.ีเค.เอส.เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.39 01 ธันวาคม 2563

6 วัสดุการแพทย     17,530.00    17,530.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.40 01 ธันวาคม 2563

7 วัสดุการแพทย     10,440.00    10,440.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.41 01 ธันวาคม 2563

 

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม (ณ.วันที่ 10 ธันวาคม) พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  10  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 ครัว     13,660.00    13,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.58/64 09 ธันวาคม 2563

2 วัสดุสํานักงาน     10,540.00    10,540.00 เฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.57/64 08 ธันวาคม 2563

3 วัสดุสํานักงาน       7,914.00      7,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.56/64 07 ธันวาคม 2563

4 วัสดุสํานักงาน     44,000.00    44,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําปาย เปเปอรฟอรม ราน น้ําปาย เปเปอรฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.55/64 04 ธันวาคม 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  10  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม (ณ.วันที่ 10 ธันวาคม) พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย     12,825.00    12,825.00 เฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

 

สติก คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB015/2564 02 ธันวาคม 2563

2 เทคนิคการแพทย     62,900.00    62,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB016/2564 02 ธันวาคม 2563

3 เทคนิคการแพทย     26,000.00    26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB017/2564 02 ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม (ณ.วันที่ 10 ธันวาคม) พ.ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  10  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม (ณ.วันที่ 10 ธันวาคม) พ.ศ.2563

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม (ณ.วันที่ 10 ธันวาคม) พ.ศ.2563

   Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2564/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

ผูอนุมัติรับรอง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )
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