
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.๐๐๓๒.๓๐๑/73 วันท่ี  8  มกราคม  2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

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

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนธันวาคม 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 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



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

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

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๘ มกราคม ๒๕๖๔

๘ มกราคม ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

๘ มกราคม ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๘ มกราคม ๒๕๖๔



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/361 วันท่ี  9  กุมภาพันธ  2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

มกราคม พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564 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 เก็บขยะ          3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 138/64 29 มกราคม 2564

2 คาเก็บขยะ รพ.สต.       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 139/64 29 มกราคม 2564

3 คาสาธารณูปโภค       2,632.00      2,632.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ สุวรรณ นายสมเกียรติ สุวรรณ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 140/64 29 มกราคม 2564

4 เทคนิคการแพทย     10,000.00    10,000.00 เฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB022/2564 26 มกราคม 2564

5 เก็บขยะติดเชื้อ       7,238.00      7,238.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 137/64 25 มกราคม 2564

6 ซอมวิทยุ          900.00         900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 136/64 21 มกราคม 2564

7 วัสดุงานทันตกรรม     26,200.00    26,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 33/2564(พิเศษ) 18 มกราคม 2564

8 วัสดุงานทันตกรรม       7,560.00      7,560.00 เฉพาะเจาะจง

  

ปอเรชั่น จํากัด

  

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 34/2564(พิเศษ) 18 มกราคม 2564

9 วัสดุงานทันตกรรม       9,450.00      9,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 37/2564(พิเศษ) 18 มกราคม 2564

10 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            1,800           1,800 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 134/64 18 มกราคม 2564

11 วัสดุคอมพิวเตอร            4,990           4,990 เฉพาะเจาะจง แอนด เซอรวิส แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 135/64 18 มกราคม 2564

12 วัสดุการแพทย            4,680           4,680 เฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.62 18 มกราคม 2564

13 วัสดุการแพทย       3,700.00      3,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บอเนียว เมดิคัล บจก.บอเนียว เมดิคัล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.63 18 มกราคม 2564

14 วัสดุสํานักงาน     11,804.00    11,804.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 127/64 14 มกราคม 2564

15 เทคนิคการแพทย 15,820.00 15,820.00 เฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB021/2564 13 มกราคม 2564

16 งานจาง          25,000    25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วัฒนารวมกิจ หจก.วัฒนารวมกิจ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ. 13 มกราคม 2564

17 วัสดุงานบานงานครั         6,000      6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ. 12 มกราคม 2564

18 วัสดุการแพทย         6,780      6,780.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.59 12 มกราคม 2564

19 วัสดุการแพทย 25955 25,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.60 12 มกราคม 2564

20 วัสดุการแพทย 2000 2,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ บจก.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.61 12 มกราคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุคอมพิวเตอร     24,600.00    24,600.00 เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 123/64 11 มกราคม 2564

22 วัสดุคอมพิวเตอร       6,340.00      6,340.00 เฉพาะเจาะจง

   

แอนด เซอรวิส

   

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 124/64 08 มกราคม 2564

23 คาสาธารณูปโภค          749.00         749.00 เฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 130/64 08 มกราคม 2564

24 คาน้ํามันเชื้อเพลิง     37,710.00    37,710.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 131/64 08 มกราคม 2564

25 คาสาธารณูปโภค       3,640.00      3,640.00 เฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 132/64 08 มกราคม 2564

26 คาอินเตอรเน็ต     12,600.00    12,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 133/64 08 มกราคม 2564

27 วัสดุการแพทย          900.00         900.00 เฉพาะเจาะจง รานเสารแกวพาณิชย รานเสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ52.1 07 มกราคม 2564

28 วัสดุคอมพิวเตอร     37,550.00    37,550.00 เฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 122/64 06 มกราคม 2564

29 ครัว          975.00         975.00 เฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 129/64 06 มกราคม 2564

30 วัสดุการแพทย     30,880.00    30,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.43 05 มกราคม 2564

31 วัสดุการแพทย     26,910.00    26,910.00 เฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.44 05 มกราคม 2564

32 ซอมแซมทั่วไป       5,370.00      5,370.00 เฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 121/64 05 มกราคม 2564

33 วัสดุการแพทย     33,900.00    33,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.55 04 มกราคม 2564

34 วัสดุงานทันตกรรม     10,780.00    10,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 32/2564(พิเศษ) 04 มกราคม 2564

35 วัสดุสํานักงาน       5,180.00      5,180.00 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 115/64 04 มกราคม 2564

36 วัสดุสํานักงาน       5,180.00      5,180.00 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 115/64 04 มกราคม 2564

37 ครัว       6,514.00      6,514.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 116/64 04 มกราคม 2564

38 ครัว       9,540.00      9,540.00 เฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 117/64 04 มกราคม 2564

39 ครัว       6,800.00      6,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรีย 2559 หจก.ถาวรีย 2559 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 118/64 04 มกราคม 2564

40 วัสดุสํานักงาน     13,500.00    13,500.00 เฉพาะเจาะจง

    

 จํากัด

    

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 119/64 04 มกราคม 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ .ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 ครัว     24,600.00    24,600.00 เฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 120/64 04 มกราคม 2564

42 วัสดุคอมพิวเตอร       3,440.00      3,440.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 128/64 04 มกราคม 2564

43 วัสดุการแพทย     59,922.00    59,922.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.56 04 มกราคม 2564

44 วัสดุการแพทย     15,408.00    15,408.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส.เอช บจก.ด.ีเค.เอส.เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.57 04 มกราคม 2564

45 วัสดุการแพทย       7,000.00      7,000.00 เฉพาะเจาะจง รานอินเตอรเมดโปร รานอินเตอรเมดโปร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.58 04 มกราคม 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2564

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

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/594 วันท่ี  8  มีนาคม  2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564 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 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



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2564

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

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

๘ มีนาคม ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๘ มีนาคม ๒๕๖๔



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/1006 วันท่ี  9  เมษายน  2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

มีนาคม พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 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 อื่นๆ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

เก็บขยะทั่วไป)

 

เก็บขยะทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 214/64 31 มีนาคม 2564

2 อื่นๆ            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ขยะติดเชื้อ รพ.สต.) ขยะติดเชื้อ รพ.สต.) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 215/64 31 มีนาคม 2564

3 เทคนิคการแพทย          35,400         35,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB031/2564 23 มีนาคม 2564

4 วัสดุการแพทย          12,000         12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.94 23 มีนาคม 2564

5 วัสดุการแพทย          24,662         24,662 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.95 23 มีนาคม 2564

6 คาสาธารณูปโภค            3,685           3,685 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โหทรคมนาคมแหงชาติ บริษัท โหทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 211/64 22 มีนาคม 2564

7 คาสาธารณูปโภค          12,600         12,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โหทรคมนาคมแหงชาติ บริษัท โหทรคมนาคมแหงชาติ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 212/64 22 มีนาคม 2564

8 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

อินเทอรเน็ต จํากัด

   

อินเทอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 213/64 22 มีนาคม 2564

9 วัสดุการแพทย            3,060           3,060 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.90 17 มีนาคม 2564

10 วัสดุการแพทย          25,435         25,435 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายแล็ป หจก.เม็งรายแล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.91 17 มีนาคม 2564

11 วัสดุการแพทย          30,832         30,832 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.92 17 มีนาคม 2564

12 งานจาง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ผา)

  

ผา) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 210/64 17 มีนาคม 2564

13 วัสดุการแพทย          15,200         15,200 วิธีเฉพาะเจาะจง อินดัสตรี้ อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.93 17 มีนาคม 2564

14 ครัว          47,040         47,040 วิธีเฉพาะเจาะจง  จํากัด  จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 195/64 16 มีนาคม 2564

15 ครัว            3,580           3,580 วิธีเฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 206/64 16 มีนาคม 2564

16 อื่นๆ            8,140           8,140 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาแมฟาหลวง มหาวิทยาแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 207/64 16 มีนาคม 2564

17 อื่นๆ            7,854           7,854 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาแมฟาหลวง มหาวิทยาแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 208/64 16 มีนาคม 2564

18 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          39,550         39,550 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 209/64 16 มีนาคม 2564

19 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            3,400           3,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 204/64 15 มีนาคม 2564

20 ยานพาหนะ            2,561           2,561 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 205/64 15 มีนาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 เทคนิคการแพทย          11,240         11,240 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB030/2564 12 มีนาคม 2564

22 วัสดุคอมพิวเตอร          10,700         10,700 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย) จํากัด

  

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 192/64 12 มีนาคม 2564

23 วัสดุสํานักงาน          30,500         30,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 193/64 12 มีนาคม 2564

24 วัสดุคอมพิวเตอร            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

เซอรวิส

 

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 200/64 12 มีนาคม 2564

25 วัสดุสํานักงาน            2,488           2,488 วิธีเฉพาะเจาะจง โนตดีไซน โนตดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 201/64 12 มีนาคม 2564

26 งานซอม            2,015           2,015 วิธีเฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 202/64 12 มีนาคม 2564

27 วัสดุสํานักงาน            4,230           4,230 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 203/64 12 มีนาคม 2564

28 ครัว            4,765           4,765 วิธีเฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 198/64 11 มีนาคม 2564

29 วัสดุสํานักงาน            1,205           1,205 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 199/64 11 มีนาคม 2564

30 ยานพาหนะ          17,370         17,370 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 189/64 10 มีนาคม 2564

31 วัสดุสํานักงาน          12,000         12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 190/64 10 มีนาคม 2564

32 ครัว            9,430           9,430 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 191/64 10 มีนาคม 2564

33 วัสดุสํานักงาน            8,132           8,132 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 187/64 09 มีนาคม 2564

34 วัสดุคอมพิวเตอร          13,400         13,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 เซอรวิส

  

 เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 156/64 08 มีนาคม 2564

35 เทคนิคการแพทย          16,300         16,300 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB029/2564 08 มีนาคม 2564

36 อื่นๆ          43,850         43,850 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(วัสดุหองยา)

 

(วัสดุหองยา) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 185/64 08 มีนาคม 2564

37 งานซอม            7,475           7,475 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 186/64 08 มีนาคม 2564

38 อื่นๆ          43,850         43,850 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(วัสดุหองยา)

 

(วัสดุหองยา) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 187/64 08 มีนาคม 2564

39 วัสดุสํานักงาน            9,900           9,900 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 188/64 08 มีนาคม 2564

40 ครัว            7,050           7,050 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 183/64 05 มีนาคม 2564

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 วัสดุคอมพิวเตอร          11,000         11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 เซอรวิส

  

 เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 184/64 05 มีนาคม 2564

42 ครัว            7,050           7,050 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 184/64 05 มีนาคม 2564

43 วัสดุสํานักงาน            8,132           8,132 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 185/64 05 มีนาคม 2564

44 งานซอม            7,475           7,475 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 186/64 05 มีนาคม 2564

45 วัสดุสํานักงาน          11,000         11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

    

 จํากัด

    

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 182/64 04 มีนาคม 2564

46 วัสดุสํานักงาน          11,000         11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

    

 จํากัด

    

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 183/64 04 มีนาคม 2564

47 วัสดุคอมพิวเตอร          11,000         11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

แอนด เซอรวิส

   

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 182/64 04 มีนาคม 2564

48 วัสดุการแพทย            9,420           9,420 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส.เอช บจก.ด.ีเค.เอส.เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.88 04 มีนาคม 2564

49 วัสดุการแพทย          11,110         11,110 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

อินดัสตรี้

  

อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.89 04 มีนาคม 2564

50 วัสดุงานทันตกรรม          19,479         19,479 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 38/2564(พิเศษ) 02 มีนาคม 2564

51 วัสดุงานทันตกรรม            8,560           8,560 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 40/2564(พิเศษ) 02 มีนาคม 2564

52 วัสดุงานทันตกรรม          23,770         23,770 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ปอเรชั่น จํากัด

  

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 49/2564(พิเศษ) 02 มีนาคม 2564

53 วัสดุงานทันตกรรม          79,200         79,200 วิธีเฉพาะเจาะจง

    

(1988) จํากัด

    

(1988) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 50/2564(พิเศษ) 02 มีนาคม 2564

54 วัสดุงานทันตกรรม            5,400           5,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว เด็นทั่ล จํากัด บริษัท ไดรว เด็นทั่ล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 51/2564(พิเศษ) 02 มีนาคม 2564

55 ครัว            2,299           2,299 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 197/64 02 มีนาคม 2564

56 วัสดุการแพทย          30,810         30,810 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.84 01 มีนาคม 2564

57 วัสดุการแพทย          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.85 01 มีนาคม 2564

58 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          34,950         34,950 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 195/64 01 มีนาคม 2564

59 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          34,950         34,950 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 195/64 01 มีนาคม 2564

60 งานซอม               830              830 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 196/64 01 มีนาคม 2564

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

61 วัสดุการแพทย            2,300           2,300 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเสารแกวพาณิชย รานเสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.86 01 มีนาคม 2564

62 วัสดุการแพทย            1,600           1,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.87 01 มีนาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2564



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

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

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

๙ เมษายน ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๙ เมษายน ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๙ เมษายน ๒๕๖๔

๙ เมษายน ๒๕๖๔



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/1258 วันท่ี  10  พฤษภาคม  2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

เมษายน พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564 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 เก็บขยะ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 246/64 29 เมษายน 2564

2 คาเก็บขยะ รพ.สต.            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 247/64 29 เมษายน 2564

3 วัสดุการแพทย          10,800         10,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนซ เมด บจก.ไซแอนซ เมด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.108 27 เมษายน 2564

4 วัสดุการแพทย            4,200           4,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.109 27 เมษายน 2564

5 วัสดุการแพทย          12,860         12,860 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.110 27 เมษายน 2564

6 วัสดุการแพทย            5,640           5,640 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.111 27 เมษายน 2564

7 วัสดุการแพทย          70,956         70,956 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.112 27 เมษายน 2564

8 วัสดุการแพทย          20,844         20,844 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.113 27 เมษายน 2564

9 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 245/64 27 เมษายน 2564

10 เทคนิคการแพทย            5,000           5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB037/2564 23 เมษายน 2564

11 เทคนิคการแพทย          15,520         15,520 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB036/2564 22 เมษายน 2564

12 เทคนิคการแพทย          24,280         24,280 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB035/2564 20 เมษายน 2564

13 อัลตราซาว          69,764         69,764 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค บจก.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.102 16 เมษายน 2564

14 วัสดุการแพทย          16,400         16,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮล แคร บจก.โพส เฮล แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.103 16 เมษายน 2564

15 วัสดุการแพทย          18,970         18,970 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอฟ ซี พี บจก.เอฟ ซี พี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.104 16 เมษายน 2564

16 วัสดุการแพทย            5,350           5,350 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เค เอส .ซายน กรุป บจก.เค เอส .ซายน กรุป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.105 16 เมษายน 2564

17 วัสดุการแพทย          12,588         12,588 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.106 16 เมษายน 2564

18 วัสดุการแพทย          71,476         71,476 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.107 16 เมษายน 2564

19 ยานพาหนะ            3,722           3,722 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 240/64 16 เมษายน 2564

20 วัสดุสํานักงาน            2,250           2,250 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 241/64 16 เมษายน 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 งานซอม            1,750           1,750 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 242/64 16 เมษายน 2564

22 งานซอม            2,700           2,700 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 243/64 16 เมษายน 2564

23 งานซอม            1,565           1,565 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 244/64 16 เมษายน 2564

24 วัสดุการแพทย          12,200         12,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย หจก.เอ็นเด็กซ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.100 16 เมษายน 2564

25 คอมพิวเตอร          63,850         63,850 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 227/64 09 เมษายน 2564

26 ยานพาหนะ          12,000         12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เชียงรายมอเตอรแอร เชียงรายมอเตอรแอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 228/64 09 เมษายน 2564

27 ยานพาหนะ            3,400           3,400 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุรัตนไดนาโม รานสุรัตนไดนาโม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 239/64 09 เมษายน 2564

28 วัสดุคอมพิวเตอร          99,100         99,100 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 226/64 08 เมษายน 2564

29 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            1,300           1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 238/64 08 เมษายน 2564

30 งานซอม          12,885         12,885 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนการไฟฟา รานเวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 224/64 07 เมษายน 2564

31 ครัว            2,500           2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ ยาวิเลิง นางวันเพ็ญ ยาวิเลิง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 233/64 07 เมษายน 2564

32 คาสาธารณูปโภค            3,925           3,925 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

(มหาชน)

   

(มหาชน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 234/64 07 เมษายน 2564

33 คาสาธารณูปโภค            3,360           3,360 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 235/64 07 เมษายน 2564

34 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 236/64 07 เมษายน 2564

35 คาสาธารณูปโภค          12,600         12,600 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 237/64 07 เมษายน 2564

36 วัสดุการแพทย          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.98 07 เมษายน 2564

37 วัสดุการแพทย          19,260         19,260 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.99 07 เมษายน 2564

38 วัสดุคอมพิวเตอร          62,000         62,000 วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 222/64 05 เมษายน 2564

39 ครัว            5,068           5,068 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 223/64 05 เมษายน 2564

40 เทคนิคการแพทย            7,360           7,360 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB032/2564 02 เมษายน 2564

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 เทคนิคการแพทย            8,900           8,900 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB033/2564 02 เมษายน 2564

42 เทคนิคการแพทย          12,825         12,825 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

  

สติก จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB034/2564 02 เมษายน 2564

43 วัสดุสํานักงาน          10,438         10,438 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 220/64 02 เมษายน 2564

44 ครัว          98,010         98,010 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 221/64 02 เมษายน 2564

45 วัสดุคอมพิวเตอร          11,000         11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

แอนด เซอรวิส

   

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 217/64 01 เมษายน 2564

46 ครัว          29,780         29,780 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 218/64 01 เมษายน 2564

47 ครัว          13,680         13,680 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรีย 2559 หจก.ถาวรีย 2559 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 219/64 01 เมษายน 2564

48 ครัว            4,320           4,320 วิธีเฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 229/64 01 เมษายน 2564

49 ยานพาหนะ            3,040           3,040 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 230/64 01 เมษายน 2564

50 ยานพาหนะ            2,414           2,414 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 231/64 01 เมษายน 2564

51 ยานพาหนะ            2,249           2,249 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 232/64 01 เมษายน 2564

52 วัสดุการแพทย          31,550         31,550 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.101 01 เมษายน 2564

วันที่  30  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2564

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

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/1500 วันท่ี  8  มิถุนายน  2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 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 คาเก็บขยะ รพ.สต            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 279/64 31 พฤษภาคม 2564

2 เก็บขยะ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 280/64 31 พฤษภาคม 2564

3 เก็บขยะติดเชื้อ            8,118           8,118 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 278/64 21 พฤษภาคม 2564

4 เทคนิคการแพทย          21,760         21,760 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB040/2564 20 พฤษภาคม 2564

5 วัสดุการแพทย            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.126 20 พฤษภาคม 2564

6 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB039/2564 19 พฤษภาคม 2564

7 งานซอม            4,191           4,191 วิธีเฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 175/64 19 พฤษภาคม 2564

8 วัสดุสํานักงาน            3,700           3,700 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเฟรส ไอเดีย สกรีน รานเฟรส ไอเดีย สกรีน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 276/64 19 พฤษภาคม 2564

9 ครัว            2,400           2,400 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 277/64 19 พฤษภาคม 2564

10 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          44,450         44,450 วิธีเฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 274/64 17 พฤษภาคม 2564

11 วัสดุการแพทย          24,760         24,760 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท เมดิคอล บจก.แอสเซนท เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.122 17 พฤษภาคม 2564

12 วัสดุการแพทย            1,200           1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.123 17 พฤษภาคม 2564

13 วัสดุการแพทย        106,308       106,308 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.124 17 พฤษภาคม 2564

14 เทคนิคการแพทย          61,322         61,322 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายแล็บ หจก.เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.125 17 พฤษภาคม 2564

15 ครัว          10,662         10,662 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 262/64 14 พฤษภาคม 2564

16 วัสดุคอมพิวเตอร            7,600           7,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 263/64 14 พฤษภาคม 2564

17 วัสดุคอมพิวเตอร          21,400         21,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 264/64 14 พฤษภาคม 2564

18 ยานพาหนะ            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 273/64 14 พฤษภาคม 2564

19 งานซอม            6,770           6,770 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 261/64 13 พฤษภาคม 2564

20 ครัว            8,929           8,929 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 259/64 12 พฤษภาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 ครัว            9,400           9,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 260/64 12 พฤษภาคม 2564

22 เทคนิคการแพทย          15,780         15,780 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB038/2564 12 พฤษภาคม 2564

23 ครัว            5,040           5,040 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 257/64 11 พฤษภาคม 2564

24 ครัว          43,360         43,360 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 258/64 11 พฤษภาคม 2564

25 คาสาธารณูปโภค            3,845           3,845 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 270/64 11 พฤษภาคม 2564

26 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          46,340         46,340 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 271/64 11 พฤษภาคม 2564

27 คาสาธารณูปโภค          12,600         12,600 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 272/64 11 พฤษภาคม 2564

28 วัสดุสํานักงาน            9,054           9,054 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 255/64 07 พฤษภาคม 2564

29 ครัว          24,160         24,160 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 256/64 07 พฤษภาคม 2564

30 เก็บขยะติดเชื้อ            7,986           7,986 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง () มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง () คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 268/64 07 พฤษภาคม 2564

31 คาสาธารณูปโภค            1,764           1,764 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 269/64 07 พฤษภาคม 2564

32 ครัว          15,920         15,920 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวชสิน หางหุนสวนจํากัด เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 252/64 06 พฤษภาคม 2564

33 ครัว            5,400           5,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 253/64 06 พฤษภาคม 2564

34 วัสดุหองยา          24,000         24,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเมดิคอล หจก.เชียงใหมเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 254/64 06 พฤษภาคม 2564

35 วัสดุการแพทย          20,600         20,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮล แคร บจก.โพส เฮล แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.118 06 พฤษภาคม 2564

36 วัสดุการแพทย          14,940         14,940 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เอ็น ทีที มารเก็ตติ้ง บจก. เอ็น ทีที มารเก็ตติ้ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.119 06 พฤษภาคม 2564

37 วัสดุการแพทย          10,500         10,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล บจก.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.120 06 พฤษภาคม 2564

38 วัสดุการแพทย            8,740           8,740 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.121 06 พฤษภาคม 2564

39 วัสดุสํานักงาน            2,200           2,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไอ บี เอ็ม ซัพพลาย ราน ไอ บี เอ็ม ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 266/64 05 พฤษภาคม 2564

40 วัสดุสํานักงาน               900              900 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 267/64 05 พฤษภาคม 2564

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 ครัว          14,664         14,664 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซิสเทม จํากัด

  

ซิสเทม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 248/64 03 พฤษภาคม 2564

42 วัสดุคอมพิวเตอร          13,200         13,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จํากัด บริษัท ฮาวาดี จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 249/64 03 พฤษภาคม 2564

43 วัสดุคอมพิวเตอร          23,500         23,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 เซอรวิส

  

 เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 250/64 03 พฤษภาคม 2564

44 วัสดุสํานักงาน          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

คอล จํากัด

 

คอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 251/64 03 พฤษภาคม 2564

45 ยานพาหนะ            4,911           4,911 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 265/64 03 พฤษภาคม 2564

46 วัสดุการแพทย          10,250         10,250 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอซีซี บจก.เอซีซี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.114 03 พฤษภาคม 2564

47 ครุภัฑณการแพทย          18,670         18,670 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.115 03 พฤษภาคม 2564

48 เทคนิคการแพทย          56,188         56,188 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายแล็บ หจก.เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.116 03 พฤษภาคม 2564

49 อื่นๆ          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.117 03 พฤษภาคม 2564

วันที่  31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

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

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/1916  วันท่ี  9 กรกฎาคม 2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

มิถุนายน พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 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 เทคนิคการแพทย          34,240         34,240 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB049/2564 30 มิถุนายน 2564

2 เก็บขยะ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย () เทศบาลตําบลมวงยาย (เก็บขยะ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 314/64 30 มิถุนายน 2564

3

 

สต            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ (.) เก็บขยะ รพ.สต.) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 315/64 30 มิถุนายน 2564

4 เทคนิคการแพทย          45,175         45,175 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB048/2564 28 มิถุนายน 2564

5 เทคนิคการแพทย          24,960         24,960 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB047/2564 24 มิถุนายน 2564

6 เทคนิคการแพทย          20,870         20,870 วิธีเฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB046/2564 24 มิถุนายน 2564

7 วัสดุการแพทย          69,736         69,736 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.141 24 มิถุนายน 2564

8 ครัว            4,900           4,900 วิธีเฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 312/64 21 มิถุนายน 2564

9 เก็บขยะติดเชื้อ            7,546           7,546 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง () (เก็บขยะติดเชื้อ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 313/64 21 มิถุนายน 2564

10 วัสดุการแพทย          61,972         61,972 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคอล หจก.เม็งรายเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.157 21 มิถุนายน 2564

11 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            6,475           6,475 วิธีเฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 311/64 18 มิถุนายน 2564

12 วัสดุการแพทย            4,800           4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลล แคร บจก.โพส เฮลล แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.135 18 มิถุนายน 2564

13 วัสดุการแพทย          18,280         18,280 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.136 18 มิถุนายน 2564

14 วัสดุการแพทย          12,530         12,530 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอรื เมดิคอล บจก.บีเวอรื เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.137 18 มิถุนายน 2564

15 งานจาง            8,000           8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง DENTAL SIAM DENTAL SIAM คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.138 18 มิถุนายน 2564

16 วัสดุการแพทย          12,390         12,390 วิธีเฉพาะเจาะจง อินดัสตรี้ อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.139 18 มิถุนายน 2564

17 ยานพาหนะ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ธนยนต ธนยนต คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 310/64 17 มิถุนายน 2564

18 เทคนิคการแพทย          12,460         12,460 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB045/2564 16 มิถุนายน 2564

19 วัสดุงานทันตกรรม            6,225           6,225 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด บริษัท วี อาร พี เดนท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 80/2564(พิเศษ) 16 มิถุนายน 2564

20 ครัว          12,049         12,049 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 292/64 16 มิถุนายน 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 ครัว          31,900         31,900 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 293/64 16 มิถุนายน 2564

22 วัสดุสํานักงาน          22,000         22,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 294/64 16 มิถุนายน 2564

23 ซอมแซมทั่วไป            2,735           2,735 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา ()

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 309/64 16 มิถุนายน 2564

24 ครัว            9,660           9,660 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 289/64 14 มิถุนายน 2564

25 วัสดุคอมพิวเตอร          10,700         10,700 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 290/64 14 มิถุนายน 2564

26 จราจร          16,050         16,050 วิธีเฉพาะเจาะจง สมารท คอมมูนิเคชั่น () สมารท คอมมูนิเคชั่น (จราจร) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 291/64 14 มิถุนายน 2564

27 วัสดุสํานักงาน            1,300           1,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 303/64 14 มิถุนายน 2564

28 อื่นๆ               420              420 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 304/64 14 มิถุนายน 2564

29 งานสวน            1,355           1,355 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการเกษตร ()

 

สวน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 305/64 14 มิถุนายน 2564

30 ครัว            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นางวันเพ็ญ ยาวิเลิง นางวันเพ็ญ ยาวิเลิง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 306/64 14 มิถุนายน 2564

31 คาสาธารณูปโภค          12,600         12,600 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 307/64 14 มิถุนายน 2564

32 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 308/64 14 มิถุนายน 2564

33 เทคนิคการแพทย          12,500         12,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 043/2564 11 มิถุนายน 2564

34 เทคนิคการแพทย          10,040         10,040 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 044/2564 11 มิถุนายน 2564

35 คาสาธารณูปโภค            3,854           3,854 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 300/64 11 มิถุนายน 2564

36 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 301/64 11 มิถุนายน 2564

37 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          29,420         29,420 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 302/64 11 มิถุนายน 2564

38 วัสดุการแพทย          14,940         14,940 วิธีเฉพาะเจาะจง

    

จํากัด

    

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.130 11 มิถุนายน 2564

39 วัสดุการแพทย            5,120           5,120 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.131 11 มิถุนายน 2564

40 งานซอม            6,500           6,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไอโอ เมดิคอล บจก.ไอโอ เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.132 11 มิถุนายน 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 วัสดุการแพทย            8,508           8,508 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีนชายส หจก.คลีนชายส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.133 11 มิถุนายน 2564

42 วัสดุการแพทย            5,760           5,760 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.134 11 มิถุนายน 2564

43 เทคนิคการแพทย          17,190         17,190 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 042/2564 09 มิถุนายน 2564

44 วัสดุคอมพิวเตอร          15,200         15,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 288/64 09 มิถุนายน 2564

45 ครัว            2,280           2,280 วิธีเฉพาะเจาะจง นางคําปุน นาระตะ นางคําปุน นาระตะ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 299/64 09 มิถุนายน 2564

46 งานซอม            5,080           5,080 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 285/64 08 มิถุนายน 2564

47 วัสดุสํานักงาน          12,500         12,500 วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 287/64 08 มิถุนายน 2564

48 วัสดุสํานักงาน          12,500         12,500 วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 284/64 07 มิถุนายน 2564

49 ยานพาหนะ          19,600         19,600 วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 286/64 07 มิถุนายน 2564

50 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,321           2,321 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 298/64 07 มิถุนายน 2564

51 วัสดุงานทันตกรรม            7,940           7,940 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 76/2564(พิเศษ) 04 มิถุนายน 2564

52 วัสดุงานทันตกรรม            1,050           1,050 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 77/2564(พิเศษ) 04 มิถุนายน 2564

53 ครัว          33,920         33,920 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 284/64 04 มิถุนายน 2564

54 งานซอม            5,080           5,080 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 285/64 04 มิถุนายน 2564

55 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 297/64 04 มิถุนายน 2564

56 เทคนิคการแพทย          26,000         26,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB041/2564 02 มิถุนายน 2564

57 วัสดุสํานักงาน          13,600         13,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 281/64 02 มิถุนายน 2564

58 คาสาธารณูปโภค            2,916           2,916 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 296/64 02 มิถุนายน 2564

59 วัสดุการแพทย          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.128 01 มิถุนายน 2564

60 วัสดุการแพทย          27,910         27,910 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.127 01 มิถุนายน 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

61 วัสดุคอมพิวเตอร          19,260         19,260 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมสซีฟ คอมพิวเตอร บริษัท แมสซีฟ คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 281/64 01 มิถุนายน 2564

62 วัสดุสํานักงาน          13,600         13,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 282/64 01 มิถุนายน 2564

63 วัสดุสํานักงาน          10,650         10,650 วิธีเฉพาะเจาะจง

    

 จํากัด

    

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 283/64 01 มิถุนายน 2564

64 ยานพาหนะ            3,040           3,040 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 295/64 01 มิถุนายน 2564

65 วัสดุการแพทย            7,062           7,062 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เค เมดิคอล หจก.เอ็น เค เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.129 01 มิถุนายน 2564

66 วัสดุงานทันตกรรม          16,905         16,905 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซา ซีแรม จํากัด บริษัทเอ็กซา ซีแรม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 83/2564(พิเศษ) 01 มิถุนายน 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2564



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

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

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/2232  วันท่ี  10 สิงหาคม 2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

กรกฎาคม พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 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

 

 จํากัด            9,660           9,660 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB056/2564 29 กรกฎาคม 2564

2 พลาย          17,500         17,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โกรธ ซัพพลาย บจก.โกรธ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.159 27 กรกฎาคม 2564

3

 

คอล อินดัสตรี้          19,620         19,620 วิธีเฉพาะเจาะจง อินดัสตรี้ อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.160 27 กรกฎาคม 2564

4 มวงยาย (เก็บขยะ)            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ขยะ) ขยะ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 341/64 23 กรกฎาคม 2564

5

  

 อินเตอรเน็ต               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

อินเตอรเน็ต จํากัด

 

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 342/64 23 กรกฎาคม 2564

6 คัลแล็บ          10,700         10,700 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB055/2564 22 กรกฎาคม 2564

7 บจก.ท็อป เมดิคอล            5,200           5,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.151 20 กรกฎาคม 2564

8 บจก.ดี เค เอส เอช            9,416           9,416 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.152 20 กรกฎาคม 2564

9 เสารแกวพาณิชย            1,380           1,380 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.153 20 กรกฎาคม 2564

10 บจก.โพส เฮล แคร            8,800           8,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮล แคร บจก.โพส เฮล แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.154 20 กรกฎาคม 2564

11 บจก.โพส เฮล แคร            8,800           8,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮล แคร บจก.โพส เฮล แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.154 20 กรกฎาคม 2564

12

  

คอล            5,920           5,920 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. บีเวอร เมดิคอล บจก. บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.155 20 กรกฎาคม 2564

13 เมนทแล็ป          23,220         23,220 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนทแล็ป หจก.อินสทรูเมนทแล็ป คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.156 20 กรกฎาคม 2564

14

 

อินเตอร เนชั่นแนล            3,655           3,655 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

เนชั่นแนล

  

เนชั่นแนล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.158 20 กรกฎาคม 2564

15 ฟาหลวง (เก็บ            9,075           9,075 วิธีเฉพาะเจาะจง (เก็บขยะติดเชื้อ) (เก็บขยะติดเชื้อ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 340/64 20 กรกฎาคม 2564

16

 

เทคนิคการแพทย            7,440           7,440 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB054/2564 16 กรกฎาคม 2564

17 เม็งรายแล็บ          13,100         13,100 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB053/2564 15 กรกฎาคม 2564

18 บจก.ไทยกอส            4,400           4,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.146 15 กรกฎาคม 2564

19 บจก.ท็อป เมดิคอล            7,980           7,980 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.147 15 กรกฎาคม 2564

20 บจก.ซิลลิค          23,080         23,080 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค บจก.ซิลลิค คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.148 15 กรกฎาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 บจก.แอสเซนท          24,560         24,560 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.149 15 กรกฎาคม 2564

22 หจก.เวชสิน          44,446         44,446 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.150 15 กรกฎาคม 2564

23

 

โทรคมนาคม            4,313           4,313 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 336/64 14 กรกฎาคม 2564

24

  

 อินเตอรเน็ต               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 337/64 14 กรกฎาคม 2564

25

 

โทรคมนาคม          12,600         12,600 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 338/64 14 กรกฎาคม 2564

26 น้ําดื่มภูสตาร            2,688           2,688 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 339/64 14 กรกฎาคม 2564

27 คัลแล็บ          34,240         34,240 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB052/2564 13 กรกฎาคม 2564

28 รานมานงาม          16,000         16,000 วิธีเฉพาะเจาะจง รานมานงาม รานมานงาม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 327/64 13 กรกฎาคม 2564

29 เสารแกวพาณิชย            9,323           9,323 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 326/64 12 กรกฎาคม 2564

30 ไฟฟา (ซอมแซม            4,145           4,145 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 334/64 12 กรกฎาคม 2564

31

   

งานซอมแซม               990              990 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 335/64 12 กรกฎาคม 2564

32

 

 เอ            9,400           9,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 323/64 09 กรกฎาคม 2564

33 เวียงแกนพาณิชย            9,810           9,810 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 324/64 09 กรกฎาคม 2564

34

 

การคา จํากัด            6,168           6,168 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 325/64 09 กรกฎาคม 2564

35 โตรเลี่ยม จํากัด          48,810         48,810 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 332/64 09 กรกฎาคม 2564

36 โตรเลี่ยม จํากัด            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 333/64 09 กรกฎาคม 2564

37 พ.ปยะภัณฑ          15,050         15,050 วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 322/64 08 กรกฎาคม 2564

38 เวียงแกนพาณิชย            1,730           1,730 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 331/64 08 กรกฎาคม 2564

39 เวียงแกนพาณิชย            5,171           5,171 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 321/64 06 กรกฎาคม 2564

40 คัลแล็บ          34,240         34,240 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB050/2564 05 กรกฎาคม 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41

   

ซายน กรุป จํากัด          12,000         12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB051/2564 05 กรกฎาคม 2564

42

   

งานซอมแซม            9,894           9,894 วิธีเฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ ( งานซอมแซมทั่วไป) องอาจ คาวัสดุ ( งานซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 320/64 05 กรกฎาคม 2564

43

 

เอช (ประเทศ            5,992           5,992 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย) จํากัด

  

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 82/2564(พิเศษ) 01 กรกฎาคม 2564

44

  

แลม จํากัด          19,655         19,655 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เฮ็กซา ซีแลม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 85/2564(พิเศษ) 01 กรกฎาคม 2564

45 พชรการคา          21,130         21,130 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.142 01 กรกฎาคม 2564

46

 

อีควิปเมนท          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.143 01 กรกฎาคม 2564

47

   

มารเก็ตติ้ง          14,720         14,720 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง บจก.เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.144 01 กรกฎาคม 2564

48

 

คอล อินดัสตรี้          22,740         22,740 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

อินดัสตรี้

  

อินดัสตรี้ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.145 01 กรกฎาคม 2564

49

 

 เอ          15,000         15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 316/64 01 กรกฎาคม 2564

50 เวียงแกนพาณิชย          13,440         13,440 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 317/64 01 กรกฎาคม 2564

51

   

 แอร เซอรวิส          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส (แอร)

     

เซอรวิส (แอร) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 318/64 01 กรกฎาคม 2564

52

 

 เอ            6,240           6,240 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 319/64 01 กรกฎาคม 2564

53

 

เชียงราย จํากัด            2,414           2,414 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 328/64 01 กรกฎาคม 2564

54 เมดิคอล (วัสดุ            1,350           1,350 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(วัสดุหองยา)

 

(วัสดุหองยา) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 329/64 01 กรกฎาคม 2564

55 ธนยนต            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ธนยนต ธนยนต คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 330/64 01 กรกฎาคม 2564

วันที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

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

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/2493  วันท่ี  31 สิงหาคม 2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

สิงหาคม พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 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 เทคนิคการแพทย          12,825         12,825 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

สติก จํากัด

  

สติก จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB064/2564 26 สิงหาคม 2564

2 งานจาง          10,000         10,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนอลูมิเนียม เวียงแกนอลูมิเนียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 352/64 24 สิงหาคม 2564

3 เทคนิคการแพทย          42,800         42,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB062/2564 23 สิงหาคม 2564

4 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB063/2564 23 สิงหาคม 2564

5 เทคนิคการแพทย          11,930         11,930 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB061/2564 18 สิงหาคม 2564

6 ครัว          23,100         23,100 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

เซอรวิส (แอร)

  

เซอรวิส (แอร) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 351/64 18 สิงหาคม 2564

7 วัสดุการแพทย          23,602         23,602 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.173 16 สิงหาคม 2564

8 เทคนิคการแพทย          85,600         85,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB060/2564 13 สิงหาคม 2564

9 วัสดุการแพทย            3,750           3,750 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.รวมทุน เทคโนโลยี บจก.รวมทุน เทคโนโลยี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.167 09 สิงหาคม 2564

10 วัสดุการแพทย          39,700         39,700 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไอดีเมด ราน ไอดีเมด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.168 09 สิงหาคม 2564

11 วัสดุการแพทย          15,600         15,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.169 09 สิงหาคม 2564

12 วัสดุการแพทย          25,325         25,325 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.170 09 สิงหาคม 2564

13 วัสดุการแพทย        126,205       126,205 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.171 09 สิงหาคม 2564

14 วัสดุการแพทย          19,100         19,100 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.172 09 สิงหาคม 2564

15 เทคนิคการแพทย          32,100         32,100 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB058/2564 04 สิงหาคม 2564

16 เทคนิคการแพทย          64,200         64,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB059/2564 04 สิงหาคม 2564

17 ครัว            7,990           7,990 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 349/64 03 สิงหาคม 2564

18 เทคนิคการแพทย          13,640         13,640 วิธีเฉพาะเจาะจง วานซ จํากัด วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB057/2564 02 สิงหาคม 2564

19 วัสดุงานทันตกรรม          18,779         18,779 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีอารพี เดนทร จํากัด บริษัท วีอารพี เดนทร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 86/2564(พิเศษ) 02 สิงหาคม 2564

20 วัสดุงานทันตกรรม            8,500           8,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 87/2564(พิเศษ) 02 สิงหาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุงานทันตกรรม          10,550         10,550 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

(1988) จํากัด

   

(1988) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 88/2564(พิเศษ) 02 สิงหาคม 2564

22 วัสดุงานทันตกรรม            5,000           5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 89/2564(พิเศษ) 02 สิงหาคม 2564

23 วัสดุการแพทย          34,240         34,240 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เทลลี่ 360 บจก.เทลลี่ 361 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.163 02 สิงหาคม 2564

24 วัสดุการแพทย            4,200           4,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.165 02 สิงหาคม 2564

25 วัสดุการแพทย          34,000         34,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอซี เมดิคอล บจก.เอซี เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.166 02 สิงหาคม 2564

26 ครัว            6,030           6,030 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 343/64 02 สิงหาคม 2564

27 ครัว          49,530         49,530 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.417 02 สิงหาคม 2564

28 วัสดุคอมพิวเตอร            6,900           6,900 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

คอล จํากัด ( วัสดุหองยา )

   

คอล จํากัด ( วัสดุหองยา ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 345/64 02 สิงหาคม 2564

29 ยานพาหนะ            5,200           5,200 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/พ.417 02 สิงหาคม 2564

30 กายภาพบําบัด          28,550         28,550 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต หจก.วีอาร ซัพพอรต คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 347/64 02 สิงหาคม 2564

31 ครัว            8,950           8,950 วิธีเฉพาะเจาะจง รานอําพร เครื่องครัว รานอําพร เครื่องครัว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 348/64 02 สิงหาคม 2564

32 ครัว          60,100         60,100 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 350/64 02 สิงหาคม 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

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

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
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