
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
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