
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
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