
แบบ สขร. 1

                                                                      กันยายน 2564

 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน   2564

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

1 ออกซิเจน 4,640.00           4,640.00 เฉพาะเจาะจง หสม.พะเยาสามชาย หสม.พะเยาสามชาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 925 18/8/2564

2 ออกซิเจน 4,840.00           4,840.00 เฉพาะเจาะจง หสม.พะเยาสามชาย หสม.พะเยาสามชาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 926 18/8/2564

3 วสัดุการแพทย์ 4,390.00           4,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 927 18/8/2564

4 วสัดุการแพทย์ 12,000.00          12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 928 18/8/2564

5 วสัดุการแพทย์ 10,800.00          10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 929 18/8/2564

6 กระดาษEKG 1,400.00           1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 930 18/8/2564

7 ออกซิเจน 3,200.00           3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นานา ซัพพลาย99 จ ากัดบริษทั นานา ซัพพลาย99 จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 931 18/8/2564

8 วสัดุการแพทย์ 7,500.00           7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ซี .เมด บริษทั เจ.ซี .เมด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 932 18/8/2564

9 วสัดุการแพทย์ 6,955.00           6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากดั คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 933 18/8/2564

10 วสัดุการแพทย์ 23,211.00          23,211.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 934 18/8/2564

11 วสัดุการแพทย์ 11,960.00          11,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 935 18/8/2564

12 วสัดุการแพทย์ 12,772.00          12,772.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 936 18/8/2564

13 วสัดุการแพทย์ 55,027.00          55,027.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 937 18/8/2564

14 วสัดุการแพทย์ 42,060.00          42,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 938 18/8/2564

15 วสัดุการแพทย์ 5,050.00           5,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 939 18/8/2564

16 วสัดุชันสูตร 10,700.00          10,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคับแล้บ หจก.เม็งรายเมดิคับแล้บ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 940 18/8/2564

17 วสัดุชันสูตร 1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 641 18/8/2564

18 วสัดุชันสูตร 4,800.00           4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 642 18/8/2564

19 วสัดุชันสูตร 22,500.00          22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 643 18/8/2564

 แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน 

โรงพยาบาลเชยีงมว่น  อ าเภอเชยีงมว่น จังหวัดพะเยา

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



20 วสัดุชันสูตร 5,995.00           5,995.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 644 18/8/2564

21 วสัดุชันสูตร 7,660.00           7,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.303/ 645 18/8/2564

22 ว.ส ำนกังำน 1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พำณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 965 11 ส.ค. 64
23 ว.ส ำนกังำน 1,915.00 1,915.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พำณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 991 19 ส.ค. 64

24 ว.ส ำนกังำน 2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พำณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1016 26 ส.ค. 64

25 จำ้งเหมำบุคลำกร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อมัพิกำ  ไชยตนั น.ส.อัมพกิา  ไชยตัน คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 940 29 ก.ค. 64

26 จำ้งเหมำบุคลำกร 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทิพรัตน์  อุ่นเมือง น.ส.ทพิรัตน์  อุ่นเมือง คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1000 29 ก.ค. 64

27 จำ้งเหมำ ซ.ค.ยำนยนต์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่ำงกำนต์ อู่ช่างกานต์ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 993 19 ส.ค. 64

28 จำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนอู๋เทคนิค ร้านอู๋เทคนิค คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 968 11 ส.ค. 64

29 จำ้งเหมำซ่อมบ ำรุงเคร่ืองปรับอำกำศ3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนอู๋เทคนิค ร้านอู๋เทคนิค คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 968 11 ส.ค. 64

30 ว.งำนบำ้น 432.00 432.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พำณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 991 19 ส.ค. 64

31 ว.งำนบำ้น 485.00 485.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พำณิชยเ์จริญ หจก.พาณิชย์เจริญ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1016 26 ส.ค. 64

32 ว.งำนบำ้น 3,069.00 3,069.00 เฉพาะเจาะจง ทวีพนู  ซพัพลำย ทวพีนู  ซัพพลาย คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 1017 26 ส.ค. 64

33 ว.เช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนบุญธรรมวิทยุ ร้านบญุธรรมวทิยุ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 992 19 ส.ค. 64

34 ว.เช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนบุญธรรมวิทยุ ร้านบญุธรรมวทิยุ คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 992 19 ส.ค. 64

35 ว.บริโภค 6,102.00 6,102.00 เฉพาะเจาะจง นำงอิสรีย ์ กองแกว้ นางอิสรีย์  กองแก้ว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 999 19 ส.ค. 64

36 ว.บริโภค 15,294.50 15,294.50 เฉพาะเจาะจง นำงอิสรีย ์ กองแกว้ นางอิสรีย์  กองแก้ว คุณสมบัติตรงตามขอ้ก าหนด พย.0032.301/ 949 20 ส.ค. 64


