
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 113/64 30 ธันวาคม 2563

2 คาสาธารณูปโภค       2,580.00      2,580.00 เฉพาะเจาะจง น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช น้ําดื่ม เค.เอ็ม.เฟรช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 114/64 30 ธันวาคม 2563

3 เก็บขยะ       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 111/64 28 ธันวาคม 2563

4 คาสาธารณูปโภค          749.00         749.00 เฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 112/64 28 ธันวาคม 2563

5 เทคนิคการแพทย     13,360.00    13,360.00 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB019/2564 24 ธันวาคม 2563

6 เทคนิคการแพทย       6,520.00      6,520.00 เฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB020/2564 24 ธันวาคม 2563

7 ครัว       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา (แกสหุงตม) พชรการคา (แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 109/64 23 ธันวาคม 2563

8 ยานพาหนะ       2,290.00      2,290.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซิสเทม จํากัด

   

ซิสเทม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 110/64 23 ธันวาคม 2563

9 คาสาธารณูปโภค          975.00         975.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 108/64 21 ธันวาคม 2563

10 เทคนิคการแพทย          15,940         15,940 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB018/2564 18 ธันวาคม 2563

11 วัสดุงานทันตกรรม            5,820           5,820 เฉพาะเจาะจง

   

พลาย จํากัด

   

พลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 28/2564(พิเศษ) 18 ธันวาคม 2563

12 วัสดุงานทันตกรรม            1,850           1,850 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 29/2564(พิเศษ) 18 ธันวาคม 2563

13 ยานพาหนะ       2,818.00      2,818.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 107/64 17 ธันวาคม 2563

14 วัสดุสํานักงาน       4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง

   

คอล จํากัด

   

คอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 105/64 16 ธันวาคม 2563

15 ครัว 4,968.00 4,968.00 เฉพาะเจาะจง รานประทีป รานประทีป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ. 16 ธันวาคม 2563

16 งานจาง               800         800.00 เฉพาะเจาะจง รานเฟรส ไอเดีย สกรีน รานเฟรส ไอเดีย สกรีน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ. 16 ธันวาคม 2563

17 วัสดุงานบานงานครั         1,200      1,200.00 เฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ. 16 ธันวาคม 2563

18 เทคนิคการแพทย     210,400  210,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัล แล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัล แล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.53 15 ธันวาคม 2563

19 วัสดุการแพทย 2400 2,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ บจก.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.54 15 ธันวาคม 2563

20 งานซอม 6684 6,684.00 วิธีเฉพาะเจาะจงยงแกนการไฟฟา (ซอมแซมทั่วไยงแกนการไฟฟา (ซอมแซมทั่วไ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.091/ 14 ธันวาคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม 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

21 ยานพาหนะ          482.00         482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 101/64 14 ธันวาคม 2563

22 คาโทรศัพท       3,748.00      3,748.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 102/64 14 ธันวาคม 2563

23 วัสดุการแพทย     75,247.00    75,247.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.47 09 ธันวาคม 2563

24 วัสดุการแพทย     32,680.00    32,680.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.48 09 ธันวาคม 2563

25 วัสดุการแพทย       9,760.00      9,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.49 09 ธันวาคม 2563

26 วัสดุการแพทย       3,916.00      3,916.00 เฉพาะเจาะจง องคกรเภสัชกรรม องคกรเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.50 09 ธันวาคม 2563

27 วัสดุการแพทย       4,680.00      4,680.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.51 09 ธันวาคม 2563

28 วัสดุการแพทย     12,040.00    12,040.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.52 09 ธันวาคม 2563

29 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

30 วัสดุสํานักงาน     11,000.00    11,000.00 เฉพาะเจาะจง

   

แอนด เซอรวิส

   

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 089/64 09 ธันวาคม 2563

31 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     34,550.00    34,550.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 100/64 09 ธันวาคม 2563

32 วัสดุการแพทย     15,900.00    15,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามเดนท บจก.สยามเดนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.46 08 ธันวาคม 2563

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

34 วัสดุสํานักงาน     12,300.00    12,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 088/64 08 ธันวาคม 2563

35 วัสดุสํานักงาน       8,400.00      8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 090/64 08 ธันวาคม 2563

36 ครัว       3,310.00      3,310.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 095/64 08 ธันวาคม 2563

37 คาอินเตอรเน็ต     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 099/64 08 ธันวาคม 2563

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

39 ยานพาหนะ       5,650.00      5,650.00 เฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 087/64 07 ธันวาคม 2563

40 ครัว       2,112.00      2,112.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 096/64 07 ธันวาคม 2563

วันที่  10  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 งานซอม       3,440.00      3,440.00 เฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 097/64 07 ธันวาคม 2563

42 วัสดุการแพทย     10,440.00    10,440.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.41 04 ธันวาคม 2563

43 วัสดุการแพทย       7,960.00      7,960.00 เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.45 04 ธันวาคม 2563

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

45 ครัว     13,660.00    13,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 084/64 04 ธันวาคม 2563

46 วัสดุสํานักงาน     11,000.00    11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จํากัด บริษัท ฮาวาดี จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 085/64 04 ธันวาคม 2563

47 งานจาง     10,000.00    10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ จันดา น.ส.กรรณิการ จันดา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 086/64 04 ธันวาคม 2563

48 ประปา     32,942.00    32,942.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 082/64 03 ธันวาคม 2563

49 ประปา     18,458.00    18,458.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นพสร ซัพพลาย หจก.นพสร ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 083/64 03 ธันวาคม 2563

50 ครุภัฑณการแพทย   1,744,555.00   1,744,555.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซันเมดิคอล โปรแอคทีฟ บจก.ซันเมดิคอล โปรแอคทีฟ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.35 02 ธันวาคม 2563

51 วัสดุงานทันตกรรม     22,195.00    22,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 31/2564(พิเศษ) 02 ธันวาคม 2563

52 เทคนิคการแพทย     12,825.00    12,825.00 เฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

  

สติก จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB015/2564 02 ธันวาคม 2563

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

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

55 วัสดุงานทันตกรรม     27,230.00    27,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 22/564(พิเศษ) 02 ธันวาคม 2563

56 วัสดุงานทันตกรรม     17,790.00    17,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 24/2564(พิเศษ) 02 ธันวาคม 2563

57 วัสดุงานทันตกรรม       3,900.00      3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จํากัด บริษัท ทันตสยาม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 23/2564(พิเศษ) 02 ธันวาคม 2563

58 วัสดุการแพทย       4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอ เอ็นจิเนียริ่ง บจก.ไบโอ เอ็นจิเนียริ่ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.36 01 ธันวาคม 2563

59 วัสดุการแพทย          600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง รานเสารแกวพาณิชย รานเสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.37 01 ธันวาคม 2563

60 วัสดุการแพทย          500.00         500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.38 01 ธันวาคม 2563

วันที่  10  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ .ศ. 2563

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

61 วัสดุการแพทย     21,408.00    21,408.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ดีเคเอสเอช บจก.ดีเคเอสเอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.39 01 ธันวาคม 2563

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

63 งานซอม       4,000.00      4,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

เนียริ่ง

  

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

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

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

66 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

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

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

69 วัสดุสํานักงาน       7,914.00      7,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 078/64 01 ธันวาคม 2563

70 วัสดุสํานักงาน     44,000.00    44,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน น้ําปาย เปเปอรฟอรม ราน น้ําปาย เปเปอรฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 079/64 01 ธันวาคม 2563

71 วัสดุสํานักงาน     26,700.00    26,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 080/64 01 ธันวาคม 2563

72 วัสดุสํานักงาน     10,540.00    10,540.00 เฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 081/64 01 ธันวาคม 2563

73 ครัว       2,340.00      2,340.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 093/64 01 ธันวาคม 2563

74 วัสดุสํานักงาน       3,470.00      3,470.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 094/64 01 ธันวาคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  10  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564
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