
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย          18,876         18,876 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 13/2566 31 ตุลาคม 2565

2 อื่นๆ            7,000           7,000 วิธีเฉพาะเจาะจง นายการัณย ฟองการ นายการัณย ฟองการ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 030/66 31 ตุลาคม 2565

3 คาสาธารณูปโภค            3,645           3,645 วิธีเฉพาะเจาะจง น้ําดื่มภูสตาร น้ําดื่มภูสตาร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 031/66 31 ตุลาคม 2565

4 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            3,390           3,390 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 032/66 31 ตุลาคม 2565

5 อื่นๆ          48,610         48,610 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 033/66 31 ตุลาคม 2565

6 อื่นๆ            2,179           2,179 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีไทย จํากัด บริษัท ไปรษณีไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 034/66 31 ตุลาคม 2565

7 อื่นๆ          11,484         11,484 วิธีเฉพาะเจาะจง มหาวิทยาแมฟาหลวง มหาวิทยาแมฟาหลวง คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 028/66 28 ตุลาคม 2565

8 อื่นๆ            3,000           3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง เทศบาลตําบลมวงยาย เทศบาลตําบลมวงยาย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 029/66 28 ตุลาคม 2565

9 เทคนิคการแพทย          60,000         60,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ไทย) จํากัด

 

ไทย) จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 11/2566 27 ตุลาคม 2565

10 เทคนิคการแพทย            7,800           7,800 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

วานซ จํากัด

  

วานซ จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 12/2566 27 ตุลาคม 2565

11 ยานพาหนะ            2,020           2,020 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด บริษัท โตโยตาเชียงราย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 027/66 26 ตุลาคม 2565

12 คาสาธารณูปโภค               749              749 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

แบนด จํากัด

  

แบนด จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 025/66 25 ตุลาคม 2565

13 คาน้ํามันเชื้อเพลิง            2,000           2,000 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 026/66 25 ตุลาคม 2565

14 วัสดุการแพทย            8,560           8,560 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ดี เค เอส เอช บจก.ดี เค เอส เอช คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.16 20 ตุลาคม 2565

15 วัสดุการแพทย          14,300         14,300 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.17 20 ตุลาคม 2565

16 อื่นๆ            1,605           1,605 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ซัพพลาย จํากัด

  

ซัพพลาย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 023/66 20 ตุลาคม 2565

17 เทคนิคการแพทย          15,450         15,450 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 08/2566 17 ตุลาคม 2565

18 เทคนิคการแพทย          14,468         14,468 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

คอล จํากัด

   

คอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB 10/2566 17 ตุลาคม 2565

19 วัสดุการแพทย            7,500           7,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พรรษาเวชภัณฑ หจก.พรรษาเวชภัณฑ คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.13 17 ตุลาคม 2565

20 วัสดุการแพทย          14,000         14,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เทคโนเมดิคัล บจก.เทคโนเมดิคัล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.117 17 ตุลาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

21 วัสดุการแพทย            4,000           4,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.คลีน ซายส บจก.คลีน ซายส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.15 17 ตุลาคม 2565

22 วัสดุสํานักงาน            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน หางหุนสวนสามัญ 12 ดีไซน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 016/66 17 ตุลาคม 2565

23 อื่นๆ            2,400           2,400 วิธีเฉพาะเจาะจง

      

เซอรวิส

      

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 017/66 17 ตุลาคม 2565

24 งานซอม            3,400           3,400 วิธีเฉพาะเจาะจง รานสุรัตนไดนาโม รานสุรัตนไดนาโม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 018/66 17 ตุลาคม 2565

25 อื่นๆ          21,755         21,755 วิธีเฉพาะเจาะจง

   

ซอฟตแวร จํากัด

   

ซอฟตแวร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 019/66 17 ตุลาคม 2565

26 อื่นๆ          25,541         25,541 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

  

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 020/66 17 ตุลาคม 2565

27 งานซอม            1,600           1,600 วิธีเฉพาะเจาะจง

      

เซอรวิส

      

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 022/66 17 ตุลาคม 2565

28 คาสาธารณูปโภค            3,210           3,210 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

 จํากัด

 

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 024/66 17 ตุลาคม 2565

29 วัสดุการแพทย          19,500         19,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.รวมทุน บจก.รวมทุน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.9 12 ตุลาคม 2565

30 วัสดุการแพทย            5,700           5,700 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0032.301/กพ.10 12 ตุลาคม 2565

31 วัสดุการแพทย          42,010         42,010 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเมนท หจก.อินสทรูเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.11 12 ตุลาคม 2565

32 วัสดุการแพทย          41,889         41,889 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอรทเทิรนเมด หจก.นอรทเทิรนเมด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.12 12 ตุลาคม 2565

33 อื่นๆ          13,995         13,995 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 013/66 12 ตุลาคม 2565

34 วัสดุสํานักงาน          16,500         16,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 012/66 11 ตุลาคม 2565

35 ครัว            6,053           6,053 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 011/66 10 ตุลาคม 2565

36 ยานพาหนะ            1,800           1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง อูสามชัยคารเซอรวิส อูสามชัยคารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 015/66 10 ตุลาคม 2565

37 เทคนิคการแพทย            9,840           9,840 วิธีเฉพาะเจาะจง

     

จํากัด

     

จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB06/2566 07 ตุลาคม 2565

38 เทคนิคการแพทย            7,160           7,160 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

การแพทย

 

การแพทย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB07/2566 07 ตุลาคม 2565

39 วัสดุการแพทย          14,000         14,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.5 07 ตุลาคม 2565

40 วัสดุการแพทย            4,120           4,120 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.บีเวอร เมดิคอล บจก.บีเวอร เมดิคอล คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.6 07 ตุลาคม 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  พ .ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

41 วัสดุการแพทย          18,850         18,850 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไทยกอส บจก.ไทยกอส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.7 07 ตุลาคม 2565

42 วัสดุการแพทย            3,500           3,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.ไบโอพลัส บจก.ไบโอพลัส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.8 07 ตุลาคม 2565

43 วัสดุสํานักงาน          19,600         19,600 วิธีเฉพาะเจาะจง รานกําแพงเพชร เซอรวิส รานกําแพงเพชร เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 008/66 06 ตุลาคม 2565

44 วัสดุคอมพิวเตอร          12,500         12,500 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

แอนด เซอรวิส

  

แอนด เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 009/66 06 ตุลาคม 2565

45 งานซอม            5,426           5,426 วิธีเฉพาะเจาะจง เวียงแกนการไฟฟา เวียงแกนการไฟฟา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 010/66 06 ตุลาคม 2565

46 คาน้ํามันเชื้อเพลิง          63,030         63,030 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เวียงแกนปโตรเลียม หจก.เวียงแกนปโตรเลียม คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 014/66 06 ตุลาคม 2565

47 เทคนิคการแพทย            4,280           4,280 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด LAB09/2566 05 ตุลาคม 2565

48 วัสดุงานทันตกรรม          33,962         33,962 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

ไทย จํากัด

  

ไทย จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 3/2566(พิเศษ) 05 ตุลาคม 2565

49 วัสดุงานทันตกรรม          17,820         17,820 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

ปอเรชั่น จํากัด

 

ปอเรชั่น จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 4/2566(พิเศษ) 05 ตุลาคม 2565

50 วัสดุงานทันตกรรม          12,500         12,500 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลลแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลลแคร จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 5/2566(พิเศษ) 05 ตุลาคม 2565

51 วัสดุงานทันตกรรม          13,800         13,800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 6/2566(พิเศษ) 05 ตุลาคม 2565

52 วัสดุสํานักงาน          14,261         14,261 วิธีเฉพาะเจาะจง รานเวียงแกนพาณิชย รานเวียงแกนพาณิชย คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 006/66 05 ตุลาคม 2565

53 วัสดุคอมพิวเตอร          10,700         10,700 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาวาดี จํากัด บริษัท ฮาวาดี จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 007/66 05 ตุลาคม 2565

54 วัสดุงานทันตกรรม          26,595         26,595 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 8/2566(พิเศษ) 03 ตุลาคม 2565

55 วัสดุการแพทย          11,600         11,600 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.นอรทเทิรนเมด หจก.นอรทเทิรนเมด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.218 03 ตุลาคม 2565

56 วัสดุการแพทย          33,900         33,900 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท หจก.เมดิคอล อีควิปเมนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.1 03 ตุลาคม 2565

57 วัสดุการแพทย          56,550         56,550 วิธีเฉพาะเจาะจง พชรการคา พชรการคา คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.2 03 ตุลาคม 2565

58 วัสดุการแพทย            4,500           4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ดีวา เฮลทแคร หจก.ดีวา เฮลทแคร คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.3 03 ตุลาคม 2565

59 วัสดุการแพทย            4,623           4,623 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.แอสเซนท บจก.แอสเซนท คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด ชร.0033.301/กพ.4 03 ตุลาคม 2565

60 ครัว          33,480         33,480 วิธีเฉพาะเจาะจง

  

 จํากัด

  

 จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 001/66 03 ตุลาคม 2565

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือ วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจัดจาง หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป

61 วัสดุสํานักงาน            8,000           8,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

คอล จํากัด

 

คอล จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 002/66 03 ตุลาคม 2565

62 วัสดุสํานักงาน            6,460           6,460 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิทวัสการคา จํากัด บริษัท วิทวัสการคา จํากัด คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 003/66 03 ตุลาคม 2565

63 ครัว            7,960           7,960 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เวชสิน หางหุนสวนจํากัด เวชสิน คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 004/66 03 ตุลาคม 2565

64 วัสดุคอมพิวเตอร            9,300           9,300 วิธีเฉพาะเจาะจง

 

เซอรวิส

 

เซอรวิส คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด 005/66 03 ตุลาคม 2565

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  พ .ศ. 2565

โรงพยาบาลเวียงแกน

วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2565


	ต.ค.65

