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สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/3304  วันท่ี  10 พฤศจกิายน 2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

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

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนตุลาคม 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 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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  พ .ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

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



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

 Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2565/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๑๐ พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/3683  วันท่ี  9 ธันวาคม 2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนพฤศจกิายน พ.ศ.2564 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

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

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนพฤศจกิายน 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

  

หวยหาน            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายยี แซลี นายยี แซลี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 099/65 30 พฤศจิกายน 2564

2 คาเก็บขยะ รพ.สต            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 101/65 30 พฤศจิกายน 2564

3 เก็บขยะติดเชื้อ          70,037         70,037 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 102/65 30 พฤศจิกายน 2564

4 คาสาธารณูปโภค          16,774         16,774 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 103/65 30 พฤศจิกายน 2564

5 เทคนิคการแพทย          25,074         25,074 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 023/2565 29 พฤศจิกายน 2564

6 เทคนิคการแพทย        130,000       130,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB022/2565 25 พฤศจิกายน 2564

7 วัสดุการแพทย            4,255           4,255 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.39 25 พฤศจิกายน 2564

8 วัสดุการแพทย          12,840         12,840 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.40 25 พฤศจิกายน 2564

9 วัสดุการแพทย          39,300         39,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.41 25 พฤศจิกายน 2564

10 วัสดุการแพทย          81,000         81,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.42 25 พฤศจิกายน 2564

11 ยานพาหนะ            1,400           1,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.บุญสงกิจการแอร หจก.บุญสงกิจการแอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 100/65 25 พฤศจิกายน 2564

12 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 021/2565 23 พฤศจิกายน 2564

13 วัสดุการแพทย          50,000         50,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โกรธ ซัพพลาย บจก.โกรธ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.36 22 พฤศจิกายน 2564

14 วัสดุการแพทย            5,600           5,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีน ซายส หจก.คลีน ซายส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.37 22 พฤศจิกายน 2564

15 วัสดุการแพทย          69,800         69,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.38 22 พฤศจิกายน 2564

16 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          75,550         75,550 วิธีเฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 096/65 18 พฤศจิกายน 2564

17 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

อินเตอรเน็ต จํากัด

 

อินเตอรเน็ต จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 097/65 18 พฤศจิกายน 2564

18 เทคนิคการแพทย        171,200       171,200 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB020/2565 17 พฤศจิกายน 2564

19 ครัว          31,211         31,211 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 071/65 17 พฤศจิกายน 2564

20 วัสดุสํานักงาน          10,026         10,026 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 069/65 16 พฤศจิกายน 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุสํานักงาน            8,713           8,713 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 070/65 16 พฤศจิกายน 2564

22 ทําปาย            2,500           2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจีระศักดิ์ สาวิรส นายจีระศักดิ์ สาวิรส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 092/65 16 พฤศจิกายน 2564

23 งานสวน            1,780           1,780 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการเกษตร เวียงแกนการเกษตร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 093/65 16 พฤศจิกายน 2564

24 วัสดุสํานักงาน            1,500           1,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 094/65 16 พฤศจิกายน 2564

25 วัสดุสํานักงาน            3,232           3,232 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 095/65 16 พฤศจิกายน 2564

26 เทคนิคการแพทย          40,450         40,450 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB019/2565 15 พฤศจิกายน 2564

27 วัสดุการแพทย          12,000         12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.32 15 พฤศจิกายน 2564

28 วัสดุการแพทย            4,200           4,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ บจก.ชัยศิริ เวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.33 15 พฤศจิกายน 2564

29 วัสดุการแพทย            5,920           5,920 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.34 15 พฤศจิกายน 2564

30 วัสดุการแพทย            5,280           5,280 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.35 15 พฤศจิกายน 2564

31 วัสดุคอมพิวเตอร          13,100         13,100 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 067/65 15 พฤศจิกายน 2564

32 ครัว            6,422           6,422 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 068/65 15 พฤศจิกายน 2564

33 เทคนิคการแพทย          11,550         11,550 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB018/2565 12 พฤศจิกายน 2564

34 คาสาธารณูปโภค          13,899         13,899 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 091/65 12 พฤศจิกายน 2564

35 ยานพาหนะ            5,250           5,250 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 064/65 11 พฤศจิกายน 2564

36 ซอมเครื่องโรเนียว            5,045           5,045 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 065/65 11 พฤศจิกายน 2564

37 วัสดุคอมพิวเตอร          12,380         12,380 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 066/65 11 พฤศจิกายน 2564

38 วัสดุสํานักงาน            3,279           3,279 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 090/65 11 พฤศจิกายน 2564

39 อื่นๆ          59,385         59,385 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

เตอร จํากัด

  

เตอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 063/65 10 พฤศจิกายน 2564

40 งานซอม            3,700           3,700 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

เซอรวิส

     

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 084/65 10 พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 ครัว            1,440           1,440 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 085/65 10 พฤศจิกายน 2564

42 ครัว            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 086/65 10 พฤศจิกายน 2564

43 ครัว            2,700           2,700 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

สตรี้ จํากัด

   

สตรี้ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 087/65 10 พฤศจิกายน 2564

44 วัสดุสํานักงาน            1,080           1,080 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 088/65 10 พฤศจิกายน 2564

45 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 089/65 10 พฤศจิกายน 2564

46 เทคนิคการแพทย          65,000         65,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB017/2565 09 พฤศจิกายน 2564

47 ครัว          20,400         20,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวชสิน หางหุนสวนจํากัด เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 061/65 09 พฤศจิกายน 2564

48 งานจาง          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเครือเพชร ปาละ นายเครือเพชร ปาละ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 062/65 09 พฤศจิกายน 2564

49 เทคนิคการแพทย            5,540           5,540 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB016/2565 08 พฤศจิกายน 2564

50 อื่นๆ          68,950         68,950 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน เค เอส.อุปกรณดับเพลิง ราน เค เอส.อุปกรณดับเพลิง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 060/65 08 พฤศจิกายน 2564

51 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,550           2,550 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 078/65 08 พฤศจิกายน 2564

52 คาสาธารณูปโภค            4,253           4,253 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 079/65 08 พฤศจิกายน 2564

53 ยานพาหนะ            3,640           3,640 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 080/65 08 พฤศจิกายน 2564

54 วัสดุคอมพิวเตอร            4,240           4,240 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 081/65 08 พฤศจิกายน 2564

55 ยานพาหนะ            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 082/65 08 พฤศจิกายน 2564

56 ครัว            4,110           4,110 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 083/65 08 พฤศจิกายน 2564

57 วัสดุงานทันตกรรม          11,989         11,989 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย) จํากัด

  

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 4/2565(พิเศษ) 05 พฤศจิกายน 2564

58 วัสดุงานทันตกรรม            8,670           8,670 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 5/2565(พิเศษ) 05 พฤศจิกายน 2564

59 วัสดุงานทันตกรรม          15,600         15,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 7/2565(พิเศษ) 05 พฤศจิกายน 2564

60 วัสดุงานทันตกรรม            2,880           2,880 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ปอเรชั่น จํากัด

 

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 7/2565(พิเศษ) 05 พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

61 วัสดุการแพทย          33,760         33,760 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.28 05 พฤศจิกายน 2564

62 วัสดุการแพทย            3,760           3,760 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.29 05 พฤศจิกายน 2564

63 วัสดุการแพทย          10,785         10,785 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.30 05 พฤศจิกายน 2564

64 วัสดุการแพทย            6,420           6,420 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.31 05 พฤศจิกายน 2564

65 ครัว          10,608         10,608 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 059/65 05 พฤศจิกายน 2564

66 ครัว            8,970           8,970 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 077/65 03 พฤศจิกายน 2564

67 เทคนิคการแพทย          26,000         26,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB015/2565 01 พฤศจิกายน 2564

68 วัสดุการแพทย          67,800         67,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.24.1 01 พฤศจิกายน 2564

69 วัสดุการแพทย          33,860         33,860 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.25 01 พฤศจิกายน 2564

70 วัสดุการแพทย            8,709           8,709 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.25.1 01 พฤศจิกายน 2564

71 วัสดุการแพทย          16,992         16,992 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สยามเฮลตี้เวิลด บจก.สยามเฮลตี้เวิลด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.26 01 พฤศจิกายน 2564

72 วัสดุการแพทย          65,270         65,270 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.27 01 พฤศจิกายน 2564

73 วัสดุคอมพิวเตอร          21,400         21,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 051/65 01 พฤศจิกายน 2564

74 วัสดุสํานักงาน          10,700         10,700 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 052/65 01 พฤศจิกายน 2564

75 วัสดุคอมพิวเตอร          11,000         11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

แอนด เซอรวิส

   

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 053/65 01 พฤศจิกายน 2564

76 ครัว            6,240           6,240 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 054/65 01 พฤศจิกายน 2564

77 ครัว          31,125         31,125 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 055/65 01 พฤศจิกายน 2564

78 งานซอมแซมทั่วไป            8,500           8,500 วิธีเฉพาะเจาะจง องอาจ คาวัสดุ องอาจ คาวัสดุ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 056/65 01 พฤศจิกายน 2564

79 ครัว            6,600           6,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 057/65 01 พฤศจิกายน 2564

80 วัสดุคอมพิวเตอร          13,200         13,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จํากัด บริษัท ฮาวาดี จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 058/65 01 พฤศจิกายน 2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

81 ครัว            5,180           5,180 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 072/65 01 พฤศจิกายน 2564

82 ครัว            3,749           3,749 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 073/65 01 พฤศจิกายน 2564

83 ซอมแอร            3,400           3,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

เซอรวิส

 

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 074/65 01 พฤศจิกายน 2564

84 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            1,050           1,050 วิธีเฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 075/65 01 พฤศจิกายน 2564

85 ซอมแซมทั่วไป               990              990 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 076/65 01 พฤศจิกายน 2564

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

 Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2565/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/3820  วันท่ี  27 ธันวาคม 2564 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

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

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนธันวาคม 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          28,422         28,422 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 028/2565 24 ธันวาคม 2564

2 เทคนิคการแพทย            8,220           8,220 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็นเค คลินิกเทคนิคการแพทย เอ็นเค คลินิกเทคนิคการแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 026/2565 20 ธันวาคม 2564

3 วัสดุการแพทย          19,816         19,816 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัช องคการเภสัช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.53 16 ธันวาคม 2564

4 เทคนิคการแพทย          71,058         71,058 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งราย เมดิคอล หจก.เม็งราย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.54 16 ธันวาคม 2564

5 เทคนิคการแพทย          15,210         15,210 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 025/2565 16 ธันวาคม 2564

6 ครัว          35,010         35,010 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 116/65 14 ธันวาคม 2564

7 วัสดุการแพทย          16,500         16,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.52 13 ธันวาคม 2564

8 งานซอม            9,638           9,638 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 115/65 13 ธันวาคม 2564

9 วัสดุการแพทย          79,760         79,760 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.50 13 ธันวาคม 2564

10 วัสดุการแพทย          20,000         20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.51 13 ธันวาคม 2564

11 ครัว          40,000         40,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 114/65 09 ธันวาคม 2564

12 วัสดุงานทันตกรรม            8,305           8,305 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮ ทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮ ทันตภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 10/2565(พิเศษ) 09 ธันวาคม 2564

13 วัสดุคอมพิวเตอร          54,700         54,700 วิธีเฉพาะเจาะจง คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 113/65 08 ธันวาคม 2564

14 เทคนิคการแพทย        130,000       130,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 024/2565 08 ธันวาคม 2564

15 วัสดุสํานักงาน          22,000         22,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ไอ บี เอ็ม ซัพพลาย ราน ไอ บี เอ็ม ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 111/65 07 ธันวาคม 2564

16 ครัว          18,130         18,130 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

 จํากัด

   

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 112/65 07 ธันวาคม 2564

17 ยานพาหนะ          17,756         17,756 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 110/65 03 ธันวาคม 2564

18 วัสดุการแพทย          11,040         11,040 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง บจก.เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.47 03 ธันวาคม 2564

19 วัสดุการแพทย          10,800         10,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนด เมด บจก.ไซแอนด เมด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.48 03 ธันวาคม 2564

20 วัสดุการแพทย          38,976         38,976 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.49 03 ธันวาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุสํานักงาน          18,100         18,100 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 104/65 01 ธันวาคม 2564

22 ครัว          22,230         22,230 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด บริษัท ลักคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 105/65 01 ธันวาคม 2564

23 ครัว          13,590         13,590 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 106/65 01 ธันวาคม 2564

24 ครัว            9,000           9,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 107/65 01 ธันวาคม 2564

25 ครัว            5,152           5,152 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 108/65 01 ธันวาคม 2564

26 ยานพาหนะ          20,650         20,650 วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 109/65 01 ธันวาคม 2564

27 วัสดุการแพทย          13,500         13,500 วิธีเฉพาะเจาะจง กรรณิการ การคา กรรณิการ การคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.43 01 ธันวาคม 2564

28 วัสดุการแพทย          33,984         33,984 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.สยาม เฮลตี้เวิลด บจก.สยาม เฮลตี้เวิลด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.44 01 ธันวาคม 2564

29 วัสดุการแพทย          31,420         31,420 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.45 01 ธันวาคม 2564

30 วัสดุการแพทย          17,500         17,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลล แคร บจก.โพส เฮลล แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.46 01 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  27  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนพฤศจิกายน  พ .ศ. 2564



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

 Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2565/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/441  วันท่ี  8 กุมภาพันธ 2565 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

มกราคม พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 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

 

ขยะ)

 

ขยะ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 170/65 31 มกราคม 2565

2 งานจาง            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง รพ.สต.) รพ.สต.) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 168/65 28 มกราคม 2565

3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 169/65 28 มกราคม 2565

4 เทคนิคการแพทย        119,840       119,840 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 032/2565 26 มกราคม 2565

5 เทคนิคการแพทย          27,729         27,729 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 034/2565 26 มกราคม 2565

6 เทคนิคการแพทย          24,960         24,960 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 035/2565 26 มกราคม 2565

7 เทคนิคการแพทย          15,410         15,410 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 033/2565 24 มกราคม 2565

8 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

แบนด จํากัด

 

แบนด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 165/65 24 มกราคม 2565

9 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          47,400         47,400 วิธีเฉพาะเจาะจง จํากัด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 166/65 24 มกราคม 2565

10 คาสาธารณูปโภค            3,337           3,337 วิธีเฉพาะเจาะจง  จํากัด  จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 167/65 24 มกราคม 2565

11 วัสดุการแพทย          22,600         22,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ซิลลิค บจก.ซิลลิค คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.79 20 มกราคม 2565

12 วัสดุการแพทย          65,000         65,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.80 20 มกราคม 2565

13 เทคนิคการแพทย          85,195         85,195 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคอล หจก.เม็งรายเมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.91 20 มกราคม 2565

14 วัสดุสํานักงาน            6,000           6,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 155/65 19 มกราคม 2565

15 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            4,050           4,050 วิธีเฉพาะเจาะจง จํากัด (แกสหุงตม) จํากัด (แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 164/65 19 มกราคม 2565

16 วัสดุการแพทย            7,344           7,344 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.74 17 มกราคม 2565

17 เทคนิคการแพทย          78,544         78,544 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายแล็บ หจก.เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.75 17 มกราคม 2565

18 วัสดุการแพทย            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เอ็น ที เทรดดิ้ง บจก. เอ็น ที เทรดดิ้ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.76 17 มกราคม 2565

19 วัสดุการแพทย          11,067         11,067 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.77 17 มกราคม 2565

20 วัสดุการแพทย            7,940           7,940 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.78 17 มกราคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 เทคนิคการแพทย          17,500         17,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 030/2565 14 มกราคม 2565

22 เทคนิคการแพทย            9,000           9,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค เอส ซายน กรุป จํากัด บริษัท เค เอส ซายน กรุป จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 031/2565 14 มกราคม 2565

23 ครัว          17,500         17,500 วิธีเฉพาะเจาะจง รานพ.ีเค.ซัพพลาย รานพ.ีเค.ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 154/65 14 มกราคม 2565

24 งานซอม            5,555           5,555 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 151/65 13 มกราคม 2565

25 วัสดุสํานักงาน          36,000         36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(วัสดุหองยา)

 

(วัสดุหองยา) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 152/65 13 มกราคม 2565

26 วัสดุสํานักงาน            7,325           7,325 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 150/65 12 มกราคม 2565

27 วัสดุงานทันตกรรม          12,100         12,100 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 15/2565(พิเศษ) 10 มกราคม 2565

28 วัสดุงานทันตกรรม          10,110         10,110 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท-เมท จํากัด บริษัท เด็นท-เมท จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 17/2565(พิเศษ) 10 มกราคม 2565

29 งานซอม            9,202           9,202 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

พลาย จํากัด

  

พลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 149/65 10 มกราคม 2565

30 วัสดุการแพทย            7,490           7,490 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ด.ีเค.เอส.เอช บจก.ด.ีเค.เอส.เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.70 10 มกราคม 2565

31 วัสดุการแพทย          15,000         15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โกรธ ซัพพลาย บจก.โกรธ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.71 10 มกราคม 2565

32 วัสดุการแพทย          17,500         17,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.รวมทุน เทคโนโลยี บจก.รวมทุน เทคโนโลยี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.72 10 มกราคม 2565

33 วัสดุการแพทย          22,080         22,080 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง บจก.เอ็น ที ที มารเก็ตติ้ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.73 10 มกราคม 2565

34 วัสดุงานทันตกรรม          20,517         20,517 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 14/2565(พิเศษ) 10 มกราคม 2565

35 วัสดุงานทันตกรรม            6,120           6,120 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช จํากัด บริษัท เอส.ด.ี ทันตเวช จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 16/2565(พิเศษ) 10 มกราคม 2565

36 งานซอม            5,050           5,050 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 148/65 07 มกราคม 2565

37 วัสดุสํานักงาน            9,900           9,900 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 146/65 06 มกราคม 2565

38 ครัว          25,080         25,080 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 147/65 06 มกราคม 2565

39 วัสดุสํานักงาน            3,852           3,852 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตรงยางไทย จํากัด บริษัท ตรงยางไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 158/65 05 มกราคม 2565

40 งานจาง            3,500           3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน ส.เหล็กดัด ราน ส.เหล็กดัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 159/65 05 มกราคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 คาสาธารณูปโภค          13,899         13,899 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 160/65 05 มกราคม 2565

42 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,950           2,950 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลี่ยม จํากัด หจก.เวียงแกนปโตรเลี่ยม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 161/65 05 มกราคม 2565

43 คาสาธารณูปโภค          12,744         12,744 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 162/65 05 มกราคม 2565

44 อื่นๆ          52,140         52,140 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(เก็บขยะติดเชื้อ)

 

(เก็บขยะติดเชื้อ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 163/65 05 มกราคม 2565

45 วัสดุงานทันตกรรม            3,250           3,250 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ปอเรชั่น จํากัด

  

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 12/2565(พิเศษ) 04 มกราคม 2565

46 วัสดุคอมพิวเตอร          26,750         26,750 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย)จํากัด

  

ไทย)จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 141/65 04 มกราคม 2565

47 วัสดุคอมพิวเตอร          13,000         13,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส หจก.เม็งรายซัพพลายเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 142/65 04 มกราคม 2565

48 วัสดุคอมพิวเตอร          13,200         13,200 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จํากัด บริษัท ฮาวาดี จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 143/65 04 มกราคม 2565

49 วัสดุคอมพิวเตอร          27,500         27,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 เซอรวิส

  

 เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 144/65 04 มกราคม 2565

50 งานซอม            6,848           6,848 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

พลาย จํากัด

  

พลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 145/65 04 มกราคม 2565

51 งานซอม            6,780           6,780 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 153/65 04 มกราคม 2565

52 วัสดุสํานักงาน               895              895 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 156/65 04 มกราคม 2565

53 งานซอม            2,440           2,440 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 157/65 04 มกราคม 2565

54 วัสดุการแพทย            5,920           5,920 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.68 04 มกราคม 2565

55 อื่นๆ          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(คาเชา)

 

(คาเชา) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.69 04 มกราคม 2565

56 วัสดุงานทันตกรรม            7,820           7,820 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 21/2565(พิเศษ) 04 มกราคม 2565

วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565

 Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2565/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/703  วันท่ี  4 มีนาคม 2565 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

กุมภาพันธ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565 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            9,576           9,576 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 197/65 28 กุมภาพันธ 2565

2 อื่นๆ            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
 

รพ.สต.)

 

รพ.สต.) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 198/65 28 กุมภาพันธ 2565

3 อื่นๆ          16,665         16,665 วิธีเฉพาะเจาะจง (เก็บขยะติดเชื้อ) (เก็บขยะติดเชื้อ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 199/65 28 กุมภาพันธ 2565

4 อื่นๆ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ขยะ) ขยะ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 200/65 28 กุมภาพันธ 2565

5 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง แบนด จํากัด แบนด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 195/65 22 กุมภาพันธ 2565

6 คาสาธารณูปโภค            3,336           3,336 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 196/65 22 กุมภาพันธ 2565

7 วัสดุการแพทย            1,100           1,100 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.พานิช1988 บจก.พานิช1988 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.92 22 กุมภาพันธ 2565

8 วัสดุการแพทย          35,000         35,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.รวมทุน เทคโนโลยี บจก.รวมทุน เทคโนโลยี คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.93 22 กุมภาพันธ 2565

9 เทคนิคการแพทย            9,280           9,280 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 039/2565 18 กุมภาพันธ 2565

10 คาน้ํามันเชื้อเพลิง               975              975 วิธีเฉพาะเจาะจง จํากัด (แกสหุงตม) จํากัด (แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 194/65 17 กุมภาพันธ 2565

11 วัสดุสํานักงาน          15,000         15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 185/65 14 กุมภาพันธ 2565

12 เทคนิคการแพทย          16,590         16,590 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 038/2565 11 กุมภาพันธ 2565

13 วัสดุคอมพิวเตอร            9,980           9,980 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 183/65 10 กุมภาพันธ 2565

14 วัสดุสํานักงาน          11,428         11,428 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 184/65 10 กุมภาพันธ 2565

15 คาสาธารณูปโภค          12,840         12,840 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 193/65 10 กุมภาพันธ 2565

16 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,137           2,137 วิธีเฉพาะเจาะจง จํากัด (งานสวน จํากัด (งานสวน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 192/65 09 กุมภาพันธ 2565

17 วัสดุการแพทย            9,954           9,954 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.คลีนซายส หจก.คลีนซายส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.88 09 กุมภาพันธ 2565

18 วัสดุการแพทย          53,460         53,460 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.89 09 กุมภาพันธ 2565

19 วัสดุการแพทย            8,000           8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.90 09 กุมภาพันธ 2565

20 วัสดุสํานักงาน          20,000         20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 181/65 08 กุมภาพันธ 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพัน  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 งานจาง          33,500         33,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจันทอง ราณะเรศ นายจันทอง ราณะเรศ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 182/65 08 กุมภาพันธ 2565

22 ครัว          13,550         13,550 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 178/65 07 กุมภาพันธ 2565

23 วัสดุคอมพิวเตอร          60,780         60,780 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 179/65 07 กุมภาพันธ 2565

24 วัสดุสํานักงาน            6,680           6,680 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 181/65 07 กุมภาพันธ 2565

25 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          39,320         39,320 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

จํากัด

 

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 191/65 07 กุมภาพันธ 2565

26 วัสดุการแพทย          33,800         33,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลท แคร บจก.โพส เฮลท แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.85 04 กุมภาพันธ 2565

27 วัสดุการแพทย            2,130           2,130 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.86 04 กุมภาพันธ 2565

28 วัสดุการแพทย          18,116         18,116 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.87 04 กุมภาพันธ 2565

29 วัสดุสํานักงาน            8,000           8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

คอล จํากัด

   

คอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 177/65 03 กุมภาพันธ 2565

30 อื่นๆ               400              400 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

สวน)

 

สวน) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 190/65 03 กุมภาพันธ 2565

31 ครัว          29,760         29,760 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 176/65 02 กุมภาพันธ 2565

32 เทคนิคการแพทย            7,900           7,900 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรมเมอร จํากัด บริษัท เฟรมเมอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 036/2565 01 กุมภาพันธ 2565

33 เทคนิคการแพทย          12,500         12,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 037/2565 01 กุมภาพันธ 2565

34 วัสดุงานทันตกรรม            9,591           9,591 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 19/2565(พิเศษ) 01 กุมภาพันธ 2565

35 วัสดุงานทันตกรรม            2,200           2,200 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ปอเรชั่น จํากัด

   

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 20/2565(พิเศษ) 01 กุมภาพันธ 2565

36 งานซอม            6,075           6,075 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 171/65 01 กุมภาพันธ 2565

37 งานซอม            5,164           5,164 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอมแซมทั่วไป)

   

ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 172/65 01 กุมภาพันธ 2565

38 ครัว            8,122           8,122 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 173/65 01 กุมภาพันธ 2565

39 อื่นๆ          18,190         18,190 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมกฤษฎาการชาง หจก.เชียงใหมกฤษฎาการชาง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 174/65 01 กุมภาพันธ 2565

40 อื่นๆ          32,560         32,560 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(เก็บขยะติดเชื้อ)

 

(เก็บขยะติดเชื้อ) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 186/65 01 กุมภาพันธ 2565

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพัน  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 ยานพาหนะ            2,367           2,367 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 187/65 01 กุมภาพันธ 2565

42 คาสาธารณูปโภค            1,560           1,560 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 188/65 01 กุมภาพันธ 2565

43 คาสาธารณูปโภค            1,059           1,059 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 189/65 01 กุมภาพันธ 2565

44 อื่นๆ          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.81 01 กุมภาพันธ 2565

45 วัสดุการแพทย          29,700         29,700 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.82 01 กุมภาพันธ 2565

46 วัสดุการแพทย            6,007           6,007 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ดี เค เอส เอช บจก. ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.83 01 กุมภาพันธ 2565

47 วัสดุการแพทย            4,840           4,840 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไอแคร บจก.ไอแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.84 01 กุมภาพันธ 2565

วันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ  พ .ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพัน  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2565

 Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2565/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

๔ มีนาคม ๒๕๖๕



บันทึกขอความ
สวนราชการ  โรงพยาบาลเวียงแกน  จังหวัดเชียงราย 

ท่ี   ชร.๐๐๓๒.๓๐๑/902 วันท่ี  21 มีนาคม 2565 

เรื่อง  รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 และขออนุญาตนํา 

 เผยแพรบนเว็บไซตโรงพยาบาลเวียงแกน 

เรียน  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวียงแกน 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา9 (8)ท่ีระบุ 

หนวยงานรัฐ ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการใหประชาชนเขาตรวจดูได และเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

กลุมงานบริหารท่ัวไป ไดจัดทํารายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน

มีนาคม พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) เสร็จสิ้นแลว  

กลุมงานบริหารท่ัวไป จึงขออนุญาตเผยแพรรายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซ้ือจัดจาง 

รอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 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          13,120         13,120 วิธีเฉพาะเจาะจง เม็งรายแล็บ เม็งรายแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 044/2565 14 มีนาคม 2565

2 วัสดุการแพทย          38,530         38,530 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.104 14 มีนาคม 2565

3 วัสดุการแพทย          75,000         75,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. โกรธ ซัพพลาย บจก. โกรธ ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.101 11 มีนาคม 2565

4 วัสดุการแพทย          65,270         65,270 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.102 11 มีนาคม 2565

5 วัสดุการแพทย          10,600         10,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.103 11 มีนาคม 2565

6 ครัว          18,720         18,720 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โฟรสตาร โอ เอ หจก.โฟรสตาร โอ เอ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 212/65 10 มีนาคม 2565

7 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 043/2565 09 มีนาคม 2565

8 ครัว          13,600         13,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวชสิน หางหุนสวนจํากัด เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 210/65 08 มีนาคม 2565

9 ครัว            9,522           9,522 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 211/65 08 มีนาคม 2565

10 วัสดุการแพทย          81,000         81,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ท็อป เมดิคอล บจก.ท็อป เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.97 07 มีนาคม 2565

11 วัสดุการแพทย            1,200           1,200 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.98 07 มีนาคม 2565

12 วัสดุการแพทย          20,000         20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ราน พีดี เมดิเคิล ราน พีดี เมดิเคิล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.100 07 มีนาคม 2565

13 ครัว          49,330         49,330 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 207/65 04 มีนาคม 2565

14 งานซอม          17,150         17,150 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(ซอมแซมทั่วไป)

 

(ซอมแซมทั่วไป) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 208/65 04 มีนาคม 2565

15 ครัว            7,920           7,920 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 209/65 04 มีนาคม 2565

16 งานจาง          30,000         30,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเครือเพชร ปาละ นายเครือเพชร ปาละ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 213/65 04 มีนาคม 2565

17 งานจาง          67,536         67,536 วิธีเฉพาะเจาะจง นายจันทอง ราณะเรศ นายจันทอง ราณะเรศ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 214/65 04 มีนาคม 2565

18 เทคนิคการแพทย        107,000       107,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 040/2565 02 มีนาคม 2565

19 เทคนิคการแพทย          35,130         35,130 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 041/2565 02 มีนาคม 2565

20 เทคนิคการแพทย          25,170         25,170 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 042/2565 02 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุสํานักงาน            9,900           9,900 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนพาณิชย เวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 206/65 02 มีนาคม 2565

22 เชาเครื่องเอ็กซเรย          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.95 01 มีนาคม 2565

23 วัสดุการแพทย          30,650         30,650 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.96 01 มีนาคม 2565

24 ครัว            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรีย 2559 หจก.ถาวรีย 2559 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 204/65 01 มีนาคม 2565

25 ครัว            5,280           5,280 วิธีเฉพาะเจาะจง รานชัยรุงเรือง รานชัยรุงเรือง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 205/65 01 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



   ชื่อหนวยงาน : โรงพยาบาลเวียงแกน

   วัน/เดือน/ป :

   หัวขอ : แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

   รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

 Link ภายนอก :  http://wkhos.go.th/เผยแพรขอมูล/ita-2565/

   หมายเหตุ :

วันที่ วันที่ 

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ตําแหนง  นักวิชาการคอมพิวเตอร

(นายกิตติภพ  ยาวิเลิง)

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ผูรับผิดชอบการใหขอมูล

         ผูรับผิดชอบการนําขอมูลขึ้นเผยแพร

นางสาววรัตยา  แกวจินดา นางสาววรัตยา  แกวจินดา

ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูอนุมัติรับรอง

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายกิตติภพ  ยาวิเลิง

( นางสาววรัตยา  แกวจินดา )

แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานโรงพยาบาลเวียงแกน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ.2561

สําหรับหนวยงานในราชการของโรงพยาบาลเวียงแกน

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
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