
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เก็บขยะติดเชื้อ          29,997         29,997 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 046/65 29 ตุลาคม 2564

2 เก็บขยะ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย  คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 047/65 29 ตุลาคม 2564

3

  

หวยหาน            4,000           4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยี แซลี นายยี แซลี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 048/65 29 ตุลาคม 2564

4 คาเก็บขยะ รพ.สต.            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 049/65 29 ตุลาคม 2564

5 คาสาธารณูปโภค            6,616           6,616 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 050/65 29 ตุลาคม 2564

6 เทคนิคการแพทย          65,000         65,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB014/2565 28 ตุลาคม 2564

7 เทคนิคการแพทย            5,400           5,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB013/2565 28 ตุลาคม 2564

8 เทคนิคการแพทย          24,960         24,960 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB012/2565 28 ตุลาคม 2564

9 เทคนิคการแพทย          10,010         10,010 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB011/2565 28 ตุลาคม 2564

10 วัสดุการแพทย          87,015         87,015 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.20 27 ตุลาคม 2564

11 เทคนิคการแพทย          17,115         17,115 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB010/2565 26 ตุลาคม 2564

12 เทคนิคการแพทย          85,600         85,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB008/2565 26 ตุลาคม 2564

13 เทคนิคการแพทย          16,520         16,520 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB007/2565 26 ตุลาคม 2564

14 เทคนิคการแพทย          65,000         65,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB009/2565 25 ตุลาคม 2564

15 อื่นๆ          48,610         48,610 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 044/65 25 ตุลาคม 2564

16 อื่นๆ            2,795           2,795 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 045/65 25 ตุลาคม 2564

17 ซอมแซมทั่วไป            4,405           4,405 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 034/65 21 ตุลาคม 2564

18 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            6,300           6,300 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 042/65 20 ตุลาคม 2564

19 วัสดุการแพทย            9,010           9,010 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.13 20 ตุลาคม 2564

20 วัสดุการแพทย            9,010           9,010 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.13 20 ตุลาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุการแพทย          16,200         16,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนดเมด บจก.ไซแอนดเมด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.14 20 ตุลาคม 2564

22 วัสดุการแพทย          16,200         16,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนดเมด บจก.ไซแอนดเมด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.14 20 ตุลาคม 2564

23 วัสดุการแพทย          29,960         29,960 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.15 20 ตุลาคม 2564

24 วัสดุการแพทย          47,005         47,005 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.16 20 ตุลาคม 2564

25 เทคนิคการแพทย            9,000           9,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก ไบ โอ พลัส บจก ไบ โอ พลัส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.17 20 ตุลาคม 2564

26 วัสดุการแพทย            9,202           9,202 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.18 20 ตุลาคม 2564

27 วัสดุการแพทย            1,050           1,050 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลท แคร บจก.โพส เฮลท แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.19 20 ตุลาคม 2564

28 งานซอมแซมทั่วไป            3,610           3,610 วิธีเฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 041/65 19 ตุลาคม 2564

29 ครัว            7,237           7,237 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 035/65 18 ตุลาคม 2564

30 ครัว            1,251           1,251 วิธีเฉพาะเจาะจง รานอําพร เครื่องครัว รานอําพร เครื่องครัว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 036/65 18 ตุลาคม 2564

31 ซอมวิทยุ            2,900           2,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 037/65 18 ตุลาคม 2564

32 งานซอมแซมทั่วไป            4,670           4,670 วิธีเฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 038/65 18 ตุลาคม 2564

33 ครัว            1,080           1,080 วิธีเฉพาะเจาะจง นางคําปุน นาระตะ นางคําปุน นาระตะ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 039/65 18 ตุลาคม 2564

34 ซอมแซมทั่วไป            1,505           1,505 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 040/65 18 ตุลาคม 2564

35 เอกสาร            4,800           4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 033/65 15 ตุลาคม 2564

36 วัสดุสํานักงาน            1,195           1,195 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 034/65 15 ตุลาคม 2564

37 ครัว          21,450         21,450 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 019/65 14 ตุลาคม 2564

38 ซอมแซมทั่วไป            8,660           8,660 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 020/65 14 ตุลาคม 2564

39 เทคนิคการแพทย          16,120         16,120 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB006/2565 12 ตุลาคม 2564

40  วัสดุหองยา          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

คอล จํากัด

   

คอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 017/65 12 ตุลาคม 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
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แบบ สขร. 1
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หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 วัสดุสํานักงาน            7,300           7,300 วิธีเฉพาะเจาะจง

    

 จํากัด

    

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 018/65 12 ตุลาคม 2564

42 วัสดุสํานักงาน          12,021         12,021 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 021/65 12 ตุลาคม 2564

43 วัสดุงานทันตกรรม            7,950           7,950 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 2/2565(พิเศษ) 11 ตุลาคม 2564

44 อื่นๆ          19,855         19,855 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอฟตแวรฯ

   

ซอฟตแวรฯ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 014/65 11 ตุลาคม 2564

45 วัสดุสํานักงาน          16,264         16,264 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 015/65 11 ตุลาคม 2564

46 อื่นๆ          25,302         25,302 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 028/65 11 ตุลาคม 2564

47 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          53,470         53,470 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 029/65 11 ตุลาคม 2564

48 คาสาธารณูปโภค            4,366           4,366 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 030/65 11 ตุลาคม 2564

49 ครัว          10,952         10,952 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 031/65 11 ตุลาคม 2564

50 วัสดุสํานักงาน            4,500           4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 032/65 11 ตุลาคม 2564

51 วัสดุการแพทย          10,295         10,295 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.9 11 ตุลาคม 2564

52 วัสดุการแพทย            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.10 11 ตุลาคม 2564

53 วัสดุการแพทย            5,650           5,650 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอฟ ซี พี บจก.เอฟ ซี พี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.11 11 ตุลาคม 2564

54 วัสดุการแพทย          46,620         46,620 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. อินสทรูเมนท หจก. อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.12 11 ตุลาคม 2564

55 ครัว          29,720         29,720 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 011/65 08 ตุลาคม 2564

56 ครัว          31,051         31,051 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 417012/65 08 ตุลาคม 2564

57 ครัว          13,680         13,680 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 013/65 08 ตุลาคม 2564

58 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

อินเตอรเน็ต จํากัด

   

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 025/65 08 ตุลาคม 2564

59 คาสาธารณูปโภค            1,333           1,333 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 026/65 08 ตุลาคม 2564

60 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 027/65 08 ตุลาคม 2564

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

61 เทคนิคการแพทย          24,000         24,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB003/2565 06 ตุลาคม 2564

62 เทคนิคการแพทย          38,475         38,475 วิธีเฉพาะเจาะจง
   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB004/2565 06 ตุลาคม 2564

63 เทคนิคการแพทย        171,200       171,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB005/2565 06 ตุลาคม 2564

64 วัสดุสํานักงาน          26,700         26,700 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 009/65 06 ตุลาคม 2564

65 ครัว          57,000         57,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 010/65 06 ตุลาคม 2564

66 วัสดุการแพทย          31,500         31,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลท แคร บจก.โพส เฮลท แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.6 06 ตุลาคม 2564

67 วัสดุการแพทย          24,000         24,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.7 06 ตุลาคม 2564

68 ซอมแอร            1,200           1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส

     

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 023/65 05 ตุลาคม 2564

69 ยานพาหนะ            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 024/65 05 ตุลาคม 2564

70 ครัว            9,640           9,640 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 007/65 04 ตุลาคม 2564

71 ครัว          15,400         15,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 008/65 04 ตุลาคม 2564

72 ครัว            8,400           8,400 วิธีเฉพาะเจาะจง รานอําพร เครื่องครัว รานอําพร เครื่องครัว คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 016/65 04 ตุลาคม 2564

73 ครัว          14,000         14,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรีย 2559 หจก.ถาวรีย 2559 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 001/65 01 ตุลาคม 2564

74 ครัว          10,248         10,248 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 002/65 01 ตุลาคม 2564

75 วัสดุหองยา          18,950         18,950 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมเมดิคอล หจก.เชียงใหมเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 003/65 01 ตุลาคม 2564

76 วัสดุสํานักงาน          44,000         44,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไอ บี เอ็ม ซัพพลาย ราน ไอ บี เอ็ม ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 004/65 01 ตุลาคม 2564

77 วัสดุคอมพิวเตอร          16,500         16,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 เซอรวิส

  

 เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 005/65 01 ตุลาคม 2564

78 ครัว          10,500         10,500 วิธีเฉพาะเจาะจง เสารแกวพาณิชย เสารแกวพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 006/65 01 ตุลาคม 2564

79 ซอมแซมทั่วไป            3,020           3,020 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 022/65 01 ตุลาคม 2564

80 วัสดุการแพทย          12,000         12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.วี แอน วี เพาเวอร บจก.วี แอน วี เพาเวอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.1 01 ตุลาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

81 วัสดุการแพทย            5,920           5,920 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร บจก.บีเวอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.2 01 ตุลาคม 2564

82 วัสดุการแพทย          52,700         52,700 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.3 01 ตุลาคม 2564

83 วัสดุการแพทย          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.4 01 ตุลาคม 2564

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา


	ส.ค.64

