
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 จางบริการ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 459/65 31 สิงหาคม 2565

2 คาสาธารณูปโภค            4,170           4,170 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 460/65 31 สิงหาคม 2565

3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 461/65 31 สิงหาคม 2565

4 จางบริการ            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 457/65 29 สิงหาคม 2565

5 จางบริการ          12,683         12,683 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาแมฟาหลวง มหาวิทยาแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 458/65 29 สิงหาคม 2565

6 เทคนิคการแพทย          12,687         12,687 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 076/2565 26 สิงหาคม 2565

7 เทคนิคการแพทย          10,610         10,610 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 077/2565 26 สิงหาคม 2565

8 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

แบนด จํากัด

  

แบนด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 455/65 25 สิงหาคม 2565

9 คาสาธารณูปโภค            3,162           3,162 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 456/65 25 สิงหาคม 2565

10 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 075/2565 19 สิงหาคม 2565

11 ครัว            3,412           3,412 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

เตอร จํากัด

   

เตอร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 453/65 18 สิงหาคม 2565

12 จางบริการ            3,500           3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสงวน วันทะโก นายสงวน วันทะโก คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 454/65 18 สิงหาคม 2565

13 จางบริการ            8,107           8,107 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาแมฟาหลวง มหาวิทยาแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 451/65 17 สิงหาคม 2565

14 คาสาธารณูปโภค          13,899         13,899 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 452/65 17 สิงหาคม 2565

15 ยานพาหนะ            6,180           6,180 วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ปยะภัณฑ พ.ปยะภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 444/65 16 สิงหาคม 2565

16 วัสดุการแพทย          28,600         28,600 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.194 15 สิงหาคม 2565

17 วัสดุการแพทย          10,486         10,486 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.195 15 สิงหาคม 2565

18 วัสดุการแพทย            4,200           4,200 วิธีเฉพาะเจาะจง ชัยศิริเวชภัณฑ ชัยศิริเวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.196 15 สิงหาคม 2565

19 วัสดุการแพทย          11,913         11,913 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.197 15 สิงหาคม 2565

20 วัสดุการแพทย            6,500           6,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. ซีเอ็นที เทรดดิ้ง บจก. ซีเอ็นที เทรดดิ้ง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.198 15 สิงหาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 ครัว          16,080         16,080 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ถาวรีย 2559 หจก.ถาวรีย 2559 คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 439/65 15 สิงหาคม 2565

22 ยานพาหนะ            9,676           9,676 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 443/65 15 สิงหาคม 2565

23 วัสดุสํานักงาน            1,400           1,400 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 448/65 15 สิงหาคม 2565

24 วัสดุสํานักงาน            4,734           4,734 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 449/65 15 สิงหาคม 2565

25 วัสดุสํานักงาน            3,500           3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง เฟรส ไอเดีย สกรีน เฟรส ไอเดีย สกรีน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 450/65 15 สิงหาคม 2565

26 เทคนิคการแพทย          11,880         11,880 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 074/2565 15 สิงหาคม 2565

27 วัสดุการแพทย            5,992           5,992 วิธีเฉพาะเจาะจง องคการเภสัช องคการเภสัช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.189 11 สิงหาคม 2565

28 วัสดุการแพทย          25,600         25,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หรรษาเวชภัณฑ หจก.หรรษาเวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.190 11 สิงหาคม 2565

29 วัสดุการแพทย          39,986         39,986 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซทน บจก.แอสเซทน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.191 11 สิงหาคม 2565

30 วัสดุการแพทย            4,100           4,100 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.192 11 สิงหาคม 2565

31 วัสดุการแพทย            6,336           6,336 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดีวา เฮลแคร หจก.ดีวา เฮลแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.193 11 สิงหาคม 2565

32 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            4,460           4,460 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

(แกสหุงตม)

 

(แกสหุงตม) คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 447/65 11 สิงหาคม 2565

33 จางบริการ            5,350           5,350 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหมกฤษฎาการชาง หจก.เชียงใหมกฤษฎาการชาง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 438/65 10 สิงหาคม 2565

34 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          62,600         62,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 446/65 10 สิงหาคม 2565

35 เทคนิคการแพทย          26,000         26,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด บริษัท เอ็กซแล็บ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 071/2565 10 สิงหาคม 2565

36 เทคนิคการแพทย          11,000         11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 072/2565 10 สิงหาคม 2565

37 เทคนิคการแพทย          14,960         14,960 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 073/2565 10 สิงหาคม 2565

38 ครัว          44,000         44,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 437/65 09 สิงหาคม 2565

39 วัสดุการแพทย            2,140           2,140 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โอเร็กซ บจก.โอเร็กซ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.184 08 สิงหาคม 2565

40 วัสดุการแพทย            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง รานศุภชัย การแพทย รานศุภชัย การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.185 08 สิงหาคม 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 วัสดุการแพทย          18,758         18,758 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.186 08 สิงหาคม 2565

42 วัสดุการแพทย            5,100           5,100 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.โพส เฮลท แคร บจก.โพส เฮลท แคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.187 08 สิงหาคม 2565

43 จางบริการ            1,223           1,223 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีไทย จํากัด บริษัท ไปรษณีไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 419/65 08 สิงหาคม 2565

44 ครัว            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 434/65 08 สิงหาคม 2565

45 วัสดุสํานักงาน          13,000         13,000 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 435/65 08 สิงหาคม 2565

46 วัสดุสํานักงาน          25,500         25,500 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนอิเล็กทรอนิกส เวียงแกนอิเล็กทรอนิกส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 436/65 08 สิงหาคม 2565

47 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 445/65 08 สิงหาคม 2565

48 วัสดุสํานักงาน          17,800         17,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม หจก.ลานนาพริ้นทฟอรม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 432/65 05 สิงหาคม 2565

49 วัสดุคอมพิวเตอร          16,050         16,050 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย) จํากัด

  

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 433/65 05 สิงหาคม 2565

50 ครัว          10,884         10,884 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 431/65 04 สิงหาคม 2565

51 ครัว          23,550         23,550 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็นซ.ี ซัพพลาย เอ็นซ.ี ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 430/65 03 สิงหาคม 2565

52 วัสดุสํานักงาน          11,900         11,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พาหิรัญ เฟอรนิเจอร หจก.พาหิรัญ เฟอรนิเจอร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 429/65 02 สิงหาคม 2565

53 วัสดุการแพทย          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.183 01 สิงหาคม 2565

54 วัสดุสํานักงาน          10,521         10,521 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 423/65 01 สิงหาคม 2565

55 ครัว          11,976         11,976 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนสรรพสินคา เวียงแกนสรรพสินคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 424/65 01 สิงหาคม 2565

56 ครัว          13,400         13,400 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากัด บริษัท พานิช 1988 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 425/65 01 สิงหาคม 2565

57 วัสดุคอมพิวเตอร          11,000         11,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

แอนด เซอรวิส

  

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 426/65 01 สิงหาคม 2565

58 จางบริการ          45,000         45,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

โซลูชั่น

   

โซลูชั่น คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 427/65 01 สิงหาคม 2565

59 วัสดุสํานักงาน          16,264         16,264 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

   

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 428/65 01 สิงหาคม 2565

60 วัสดุงานทันตกรรม            5,000           5,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด บริษัท โพส เฮลท แคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 65/2565(พิเศษ) 01 สิงหาคม 2565

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

61 วัสดุงานทันตกรรม          19,977         19,977 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย) จํากัด

  

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 66/2565(พิเศษ) 01 สิงหาคม 2565

62 วัสดุงานทันตกรรม            3,270           3,270 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด บริษัทแอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 67/2565(พิเศษ) 01 สิงหาคม 2565

63 วัสดุการแพทย          44,900         44,900 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.180 01 สิงหาคม 2565

64 วัสดุการแพทย          47,300         47,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท แล็บ หจก.อินสทรูเมนท แล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.181 01 สิงหาคม 2565

65 วัสดุการแพทย          29,260         29,260 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอเชีย เมดิคอล บจก.เอเชีย เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.182 01 สิงหาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2565
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