
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 คาสาธารณูปโภค 2,856.00 2,856.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ สุวรรณ นายสมเกียรติ สุวรรณ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.181 26 กุมภาพันธ 2564

2 เทคนิคการแพทย 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB028/2564 25 กุมภาพันธ 2564

3 คาเก็บขยะ รพ.สต 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง

   

เก็บขยะ รพ.สต.)

   

เก็บขยะ รพ.สต.) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 178/64 25 กุมภาพันธ 2564

4 ก็บขยะติดเชื้อ 10,923.00 10,923.00 เฉพาะเจาะจง

 

(เก็บขยะติดเชื้อ)

 

(เก็บขยะติดเชื้อ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 179/64 25 กุมภาพันธ 2564

5 เก็บขยะ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง

 

ขยะ)

 

ขยะ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 180/64 25 กุมภาพันธ 2564

6 วัสดุการแพทย 24,430.00 24,430.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.82 23 กุมภาพันธ 2564

7 วัสดุการแพทย 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.83 23 กุมภาพันธ 2564

8 คาสาธารณูปโภค 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 177/64 22 กุมภาพันธ 2564

9 เทคนิคการแพทย 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB027/2564 18 กุมภาพันธ 2564

10 ครัว 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 176/64 18 กุมภาพันธ 2564

11 วัสดุการแพทย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.78 17 กุมภาพันธ 2564

12 วัสดุการแพทย 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส เอช บจก.ด.ีเค.เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.79 17 กุมภาพันธ 2564

13 วัสดุการแพทย 10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บอเนียว บจก.บอเนียว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.80 17 กุมภาพันธ 2564

14 วัสดุการแพทย 12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.81 17 กุมภาพันธ 2564

15 งานซอม 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพ

 

บริษัท เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพ

 

คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ. 16 กุมภาพันธ 2564

16 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลี่ยม หจก.เวียงแกนปโตรเลี่ยม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ. 15 กุมภาพันธ 2564

17 งานจาง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจันทอง ราณะเรศ นายจันทอง ราณะเรศ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ. 15 กุมภาพันธ 2564

18 วัสดุคอมพิวเตอร 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ. 15 กุมภาพันธ 2564

19 เทคนิคการแพทย 18,520.00 18,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB026/2564 11 กุมภาพันธ 2564

20 งานจาง 39,000.00 39,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเครือเพชร ปาละ นายเครือเพชร ปาละ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.161/ 11 กุมภาพันธ 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุการแพทย 54,870.00 54,870.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.74 11 กุมภาพันธ 2564

22 วัสดุการแพทย 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.75 11 กุมภาพันธ 2564

23 วัสดุการแพทย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โพสเฮลท แคร บจก.โพสเฮลท แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.76 11 กุมภาพันธ 2564

24 เทคนิคการแพทย 4,518.00 4,518.00 เฉพาะเจาะจง หจก เม็งราย เมดิคัล แล็บ หจก เม็งราย เมดิคัล แล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.77 11 กุมภาพันธ 2564

25 เทคนิคการแพทย 5,590.00 5,590.00 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB025/2564 10 กุมภาพันธ 2564

26 งานจาง 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส (ลางแอร)

     

เซอรวิส (ลางแอร) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 159/64 10 กุมภาพันธ 2564

27 งานซอม 5,080.00 5,080.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 160/64 10 กุมภาพันธ 2564

28 วัสดุสํานักงาน 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง

   

คอล จํากัด

   

คอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 157/64 09 กุมภาพันธ 2564

29 ครัว 14,050.00 14,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 158/64 09 กุมภาพันธ 2564

30 วัสดุสํานักงาน 4,110.00 4,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 171/64 09 กุมภาพันธ 2564

31 วัสดุงานทันตกรรม 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 39/2564(พิเศษ) 08 กุมภาพันธ 2564

32 ครัว 28,710.00 28,710.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 155/64 08 กุมภาพันธ 2564

33 คาสาธารณูปโภค 3,871.00 3,871.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคม จํากัด บริษัท โทรคมนาคม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 167/64 08 กุมภาพันธ 2564

34 ครัว 4,830.00 4,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 168/64 08 กุมภาพันธ 2564

35 คาสาธารณูปโภค 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 169/64 08 กุมภาพันธ 2564

36 วัสดุสํานักงาน 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 170/64 08 กุมภาพันธ 2564

37 ครัว 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 152/64 05 กุมภาพันธ 2564

38 วัสดุสํานักงาน 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 153/64 05 กุมภาพันธ 2564

39 ครัว 9,060.00 9,060.00 เฉพาะเจาะจง รานอําพร เครื่องครัว รานอําพร เครื่องครัว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 154/64 05 กุมภาพันธ 2564

40 คอมพิวเตอร 72,750.00 72,750.00 เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 150/64 04 กุมภาพันธ 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ .ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 วัสดุสํานักงาน 27,150.00 27,150.00 เฉพาะเจาะจง

    

 จํากัด

    

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 151/64 04 กุมภาพันธ 2564

42 แกสหุงตม 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด (แกสหุงตม)

 

จํากัด (แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 165/64 04 กุมภาพันธ 2564

43 วัสดุสํานักงาน 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง รานเฟรส ไอเดีย สกรีน รานเฟรส ไอเดีย สกรีน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 166/64 04 กุมภาพันธ 2564

44 วัสดุการแพทย 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอรเมดโปร หจก.อินเตอรเมดโปร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.70 04 กุมภาพันธ 2564

45 วัสดุการแพทย 71,850.00 71,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.71 04 กุมภาพันธ 2564

46 วัสดุการแพทย 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอเชียเมดิคอล บจก.เอเชียเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.72 04 กุมภาพันธ 2564

47 วัสดุการแพทย 18,359.00 18,359.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส เอช บจก.ด.ีเค.เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.73 04 กุมภาพันธ 2564

48 งานจาง 39,068.00 39,068.00 เฉพาะเจาะจง นายจันทอง ราณะเรศ นายจันทอง ราณะเรศ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 148/64 03 กุมภาพันธ 2564

49 งานซอม 6,170.00 6,170.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.417 03 กุมภาพันธ 2564

50 ครัว 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 147/64 02 กุมภาพันธ 2564

51 เทคนิคการแพทย 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB023/2564 01 กุมภาพันธ 2564

52 เทคนิคการแพทย 39,310.00 39,310.00 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB024/2564 01 กุมภาพันธ 2564

53 ครัว 8,124.00 8,124.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 141/64 01 กุมภาพันธ 2564

54 วัสดุสํานักงาน 5,862.00 5,862.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 142/64 01 กุมภาพันธ 2564

55 วัสดุคอมพิวเตอร 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมสซีฟ คอมพิวเตอร บริษัท แมสซีฟ คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 143/64 01 กุมภาพันธ 2564

56 อื่นๆ 8,126.00 8,126.00 เฉพาะเจาะจง

 

(เก็บขยะติดเชื้อ)

 

(เก็บขยะติดเชื้อ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 144/64 01 กุมภาพันธ 2564

57 ครัว 5,423.00 5,423.00 เฉพาะเจาะจง

   

เตอร จํากัด

   

เตอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 145/64 01 กุมภาพันธ 2564

58 วัสดุคอมพิวเตอร 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 146/64 01 กุมภาพันธ 2564

59 ยานพาหนะ 4,347.00 4,347.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 162/64 01 กุมภาพันธ 2564

60 งานซอม 3,731.00 3,731.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 163/64 01 กุมภาพันธ 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

61 งานซอม 3,731.00 3,731.00 เฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 163/64 01 กุมภาพันธ 2564

62 งานซอม 1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 164/64 01 กุมภาพันธ 2564

63 และแปลง 33,900.00 33,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.66 01 กุมภาพันธ 2564

64 วัสดุการแพทย 21,990.00 21,990.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.67 01 กุมภาพันธ 2564

65 วัสดุการแพทย 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส.เอช บจก.ด.ีเค.เอส.เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.68 01 กุมภาพันธ 2564

66 วัสดุการแพทย 70,340.00 70,340.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.69 01 กุมภาพันธ 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2564
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