
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ300/2563
ราคาที่เสนอ 40,906.30 บาท ราคา 40,906.30 บาท ลงวนัที่ 1 มิ.ย 63

หจก.เมดิคอล อคีวิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เมดิคอล อคีวิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ301/2563
ราคาที่เสนอ 25,000.00 บาท ราคา 25,000.00 บาท ลงวนัที่ 1 มิ.ย 63

หจก.เมดิคอล อคีวิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เมดิคอล อคีวิปเมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ302/2563
ราคาที่เสนอ 200,000.00 บาท ราคา 200,000.00 บาท ลงวนัที่ 2 มิ.ย 63

บริษทั สยามเดนท์ จ ากดั บริษทั สยามเดนท์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ304/2563
ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท ราคา 60,000.00 บาท ลงวนัที่ 4 มิ.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ307/2563
ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท ราคา 3,600.00 บาท ลงวนัที่ 5 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากดั บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ306/2563
ราคาที่เสนอ 21,000.00 บาท ราคา 21,000.00 บาท ลงวนัที่ 5 มิ.ย 63

จา้งเหมาบริการ ขนยา้ยขยะติดเชื้อ
ไปเผาท าลาย

หจก. ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก. ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ใบส่ังจา้งเลขที่ พ249/2563
ราคาที่เสนอ 6,259.00 บาท ราคา 6,259.00 บาท ลงวนัที่ 5 มิ.ย 63

นายอภชิาติ ทาบญุสม นายอภชิาติ ทาบญุสม ใบส่ังจา้งเลขที่ พ311/2563
ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท ราคา 28,000.00 บาท ลงวนัที่ 8 มิ.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน บริษทั สินธานีเล็คทรอนิกค์ จ ากดั บริษทั สินธานีเล็คทรอนิกค์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ312/2563
ราคาที่เสนอ 970.00 บาท ราคา 970.00 บาท ลงวนัที่ 8 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษทั เค.เอส.ซายส์ กรุ๊ป จ ากดั บริษทั เค.เอส.ซายส์ กรุ๊ป จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01787-2563
ราคาที่เสนอ 12,900.00 บาท ราคา 12,900.00 บาท ลงวนัที่ 10 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01786-2563
ราคาที่เสนอ 34,410.00 บาท ราคา 34,410.00 บาท ลงวนัที่ 10 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01789-2563
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวนัที่ 10 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ 
จ ากดั

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01785-2563

ราคาที่เสนอ 4,415.00 บาท ราคา 4,415.00 บาท ลงวนัที่ 12 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง บริษทั ซีอาร์ซี ไทยวสัดุ จ ากดั บริษทั ซีอาร์ซี ไทยวสัดุ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ339/2563

ราคาที่เสนอ 2,700.00 บาท ราคา 2,700.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63
จดัซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ร้านพอีาร์ คาร์แอนด์คอมพ์ ร้านพอีาร์ คาร์แอนด์คอมพ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ338/2563

ราคาที่เสนอ 1,590.00 บาท ราคา 1,590.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

14             2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

15             1,590.00          1,590.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

12             8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

13             4,415.00          4,415.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

10           12,900.00        12,900.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

11           34,410.00        34,410.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

9                970.00            970.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

7 6,259.00            6,259.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

8 จา้งเหมากอ่สร้าง เปล่ียนหลังคา
บา้นพกัเจา้หน้าที่

28,000.00          65,185.66       เฉพาะเจาะจง

5 3,600.00            3,600.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

6 21,000.00          21,000.00       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

4 จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมยนูิตทัน
ตกรรม

60,000.00          60,000.00       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

3 จา้งเหมาบริการ เปล่ียนท่อและ
วาล์วน้ าเสีย ระบบบ าบดัน้ าเสีย

200,000.00        200,000.00    เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

2 จา้งเหมาบริการ ติดต้ังระบบ O2 
Pipeline

25,000.00          25,000.00       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....๓.... เดอืน ....กรกฎาคม..... พ.ศ. 2563

1 40,906.30          40,906.30       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....๓.... เดอืน ....กรกฎาคม..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว บริษทั สินธานีเล็คทรอนิกค์ จ ากดั บริษทั สินธานีเล็คทรอนิกค์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ336/2563
ราคาที่เสนอ 6,395.00 บาท ราคา 6,395.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บริษทั สินธานีเล็คทรอนิกค์ จ ากดั บริษทั สินธานีเล็คทรอนิกค์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ335/2563
ราคาที่เสนอ 6,990.00 บาท ราคา 6,990.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์ครุภณัฑ์ส านักงาน บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ333/2563
ราคาที่เสนอ 3,980.00 บาท ราคา 3,980.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั โซวคิ จ ากดั บริษทั โซวคิ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ334/2563
ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท ราคา 60,000.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ332/2563
ราคาที่เสนอ 14,865.00 บาท ราคา 14,865.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั บริษทั ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ331/2563
ราคาที่เสนอ 2,250.00 บาท ราคา 2,250.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ330/2563
ราคาที่เสนอ 5,136.00 บาท ราคา 5,136.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ329/2563

ราคาที่เสนอ 7,254.60 บาท ราคา 7,254.60 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี 

จ ากดั
บริษทั เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ328/2563

ราคาที่เสนอ 6,340.00 บาท ราคา 6,340.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ327/2563

ราคาที่เสนอ 6,550.00 บาท ราคา 6,550.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ทีทีเมด หจก.ทีทีเมด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ326/2563

ราคาที่เสนอ 7,605.00 บาท ราคา 7,605.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ325/2563

ราคาที่เสนอ 4,270.00 บาท ราคา 4,270.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง บา้นเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี) บา้นเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี) ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ351/2563

ราคาที่เสนอ 2,855.00 บาท ราคา 2,855.00 บาท ลงวนัที่ 19 มิ.ย 63
นายอภชิาติ ทาบญุสม นายอภชิาติ ทาบญุสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ318/2563

ราคาที่เสนอ 12,500.00 บาท ราคา 12,500.00 บาท ลงวนัที่ 15 มิ.ย 63

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

28             2,855.00          2,855.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

29 จา้งเหมากอ่สร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งน้ า

          12,500.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง

26             7,605.00          7,605.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

27             4,270.00          4,270.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

24             6,340.00          6,340.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

25             6,550.00          6,550.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

22             5,136.00          5,136.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

23             7,254.60          7,254.60 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

20           14,865.00        14,865.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

21             2,250.00          2,250.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

18             3,980.00          3,980.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

19           60,000.00        60,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

16             6,395.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

17             6,990.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....๓.... เดอืน ....กรกฎาคม..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ หจก.วรัิชออ๊กซิเจน หจก.วรัิชออ๊กซิเจน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ352/2563
ราคาที่เสนอ 2,190.00 บาท ราคา 2,190.00 บาท ลงวนัที่ 1๙ มิ.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว บริษทั สินธานีเล็คทรอนิกค์ จ ากดั บริษทั สินธานีเล็คทรอนิกค์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ356/2563
ราคาที่เสนอ 440.00 บาท ราคา 440.00 บาท ลงวนัที่ 22 มิ.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ บริษทั เอน็ราฟ-โนเนียส เมดิคอล 
อคีวปิเมนท์ จ ากดั

บริษทั เอน็ราฟ-โนเนียส เมดิคอล 
อคีวปิเมนท์ จ ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ358/2563

ราคาที่เสนอ 8,600.00 บาท ราคา 8,600.00 บาท ลงวนัที่ 22 มิ.ย 63
จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ บริษทั วี.เอส.เอน็จเินียร่ิง จ ากดั บริษทั วี.เอส.เอน็จเินียร่ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ357/2563

ราคาที่เสนอ 23,000.00 บาท ราคา 23,000.00 บาท ลงวนัที่ 22 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว บริษทั สินธานีเล็คทรอนิกค์ จ ากดั บริษทั สินธานีเล็คทรอนิกค์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ362/2563

ราคาที่เสนอ 625.00 บาท ราคา 625.00 บาท ลงวนัที่ 23 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ361/2563

ราคาที่เสนอ 400.00 บาท ราคา 400.00 บาท ลงวนัที่ 23 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ368/2563

ราคาที่เสนอ 2,750.00 บาท ราคา 2,750.00 บาท ลงวนัที่ 2๙ มิ.ย 63
บริษทั น าววิฒัน์การช่าง (1992) 

จ ากดั
บริษทั น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ367/2563

ราคาที่เสนอ 31,458.00 บาท ราคา 31,458.00 บาท ลงวนัที่ 2๙ มิ.ย 63
ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ274/2563

ราคาที่เสนอ 258.00 บาท ราคา 258.00 บาท ลงวนัที่  มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว บจก.รุ่งทรัพยว์อเตอร์เวร์ิค บจก.รุ่งทรัพยว์อเตอร์เวร์ิค ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ310/2563

ราคาที่เสนอ 1,990.00 บาท ราคา 1,990.00 บาท ลงวนัที่ 8 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ บจก.บสีมาร์ทฯ บจก.บสีมาร์ทฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ319/2563

ราคาที่เสนอ 4,068.00 บาท ราคา 4,068.00 บาท ลงวนัที่ 15 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านฮานิดีไซน์ ร้านฮานิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ320/2563

ราคาที่เสนอ 350.00 บาท ราคา 350.00 บาท ลงวนัที่ 15 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บจก.แล็บ มาสเตอร์ บจก.แล็บ มาสเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ249/2563

ราคาที่เสนอ 22,150.00 บาท ราคา 22,150.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บจก.แล็บ มาสเตอร์ บจก.แล็บ มาสเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ251/2563

ราคาที่เสนอ 6,930.00 บาท ราคา 6,930.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63
43             6,930.00          6,930.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน

งบประมาณ

41                350.00            350.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

42           22,150.00        22,150.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

39             1,990.00          1,990.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

40             4,068.00          4,068.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

38 จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะ

               258.00            258.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

37 จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภณัฑ์
การแพทย์

          31,458.00        31,458.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

35                400.00            400.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

36             2,750.00          2,750.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

33           23,000.00        25,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

34                625.00            625.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

31                440.00            440.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

32             8,600.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

30             2,190.00          2,190.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....๓.... เดอืน ....กรกฎาคม..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บจก.อนิสทรูเม้นท์ บจก.อนิสทรูเม้นท์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ340/2563
ราคาที่เสนอ 34,279.00 บาท ราคา 34,279.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ341/2563
ราคาที่เสนอ 23,713.00 บาท ราคา 23,713.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หจก. พพีแีอลฯ หจก. พพีแีอลฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ342/2563
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ343/2563
ราคาที่เสนอ 2,058.00 บาท ราคา 2,058.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว บจก.นอร์ทเทิร์นดรากอน บจก.นอร์ทเทิร์นดรากอน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ344/2563
ราคาที่เสนอ 8,786.00 บาท ราคา 8,786.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ345/2563
ราคาที่เสนอ 12,630.00 บาท ราคา 12,630.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านฮานิดีไซน์ ร้านฮานิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ346/2563
ราคาที่เสนอ 3,600.00 บาท ราคา 3,600.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ347/2563
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ348/2563
ราคาที่เสนอ 554.00 บาท ราคา 554.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิ.ย 63

          11,500.00        45,000.00 บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630214
ราคาที่เสนอ 11,500.00 บาท ราคา 11,500.00  บาท ลงวนัที่ 1 มิถนุายน 2563

6,480.00             ไม่มี บ.พนาพฒัน์ จ ากดั บ.พนาพฒัน์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630215
ราคาที่เสนอ 6,480.00 บาท ราคา 6,480.00 บาท ลงวนัที่ 1 มิถนุายน 2563

6,250.00            11,850.00       บ.Healthy Me จ ากดั บ.Healthy Me จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630216
ราคาที่เสนอ 6,250.00 บาท ราคา 6,250.00 บาท ลงวนัที่ 1 มิถนุายน 2563

2,390.00            2,670.00         บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากดั บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630217
ราคาที่เสนอ 2390.00 บาท ราคา 2,390.00 บาท ลงวนัที่ 1 มิถนุายน 2563

5,238.72            5,544.00         บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630218
ราคาที่เสนอ 5,238.72 บาท ราคา 5,238.72 บาท ลงวนัที่ 2 มิถนุายน 2563

9,000.00            10,800.00       ห.จ.ก. เลิศสิงหเ์ภสัชกรรม ห.จ.ก. เลิศสิงหเ์ภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630219
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท ลงวนัที่ 2 มิถนุายน 2563

57 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

58 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

55 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

56 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

53 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

54 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

51             4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

52 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว                554.00            554.00 เฉพาะเจาะจง

49           12,630.00        12,630.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

50             3,600.00          3,600.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

47             2,058.00          2,058.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

48             9,786.00          9,786.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

45           23,713.00        23,713.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

46             9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

44           34,279.00        34,279.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....๓.... เดอืน ....กรกฎาคม..... พ.ศ. 2563

19,516.80           ไม่มี บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630220
ราคาที่เสนอ 19,516.80 บาท ราคา 19,516.80 บาท ลงวนัที่ 2 มิถนุายน 2563

31,343.72                 39,781.60 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630221
ราคาที่เสนอ 31,343.72 บาท ราคา 31,343.72 บาท ลงวนัที่ 2 มิถนุายน 2563

17,978.00          19,978.00       บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630222
ราคาที่เสนอ 17,978.00 บาท ราคา 17,978.00 บาท ลงวนัที่ 4 มิถนุายน 2563

5,240.00            6,576.00         บ.T.Man pharma บ.T.Man pharma ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630223
ราคาที่เสนอ 5,240.00 บาท ราคา 5,240.00 บาท ลงวนัที่ 4 มิถนุายน 2563

7,330.00            11,256.00       บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630224
ราคาที่เสนอ 7,330.00 บาท ราคา 7,330.00 บาท ลงวนัที่ 4 มิถนุายน 2563

32,250.00          45,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630225
ราคาที่เสนอ 32,250.00 บาท ราคา 32,250.00 บาท ลงวนัที่ 5 มิถนุายน 2563

16,350.00          19,200.00       บ. มาซา แลบ จ ากดั บ. มาซา แลบ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630226
ราคาที่เสนอ 16,350.00 บาท ราคา 16,350.00 บาท ลงวนัที่ 8 มิถนุายน 2563

49,500.00          135,000.00    บ. PROSP Pharma Co. บ. PROSP Pharma Co. ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630227
ราคาที่เสนอ 49,500.00 บาท ราคา 49,500.00 บาท ลงวนัที่ 8 มิถนุายน 2563

35,048.00          54,930.00       องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630229
ราคาที่เสนอ 35,048.00 บาท ราคา 35,048.00 บาท ลงวนัที่ 11 มิถนุายน 2563

3,377.00            9,759.00         บ.ภญิโญ ฟาร์มา บ.ภญิโญ ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630230
ราคาที่เสนอ 3,377.00 บาท ราคา 3,377.00 บาท ลงวนัที่ 15 มิถนุายน 2563

13,850.00          15,040.00       บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630231
ราคาที่เสนอ 13,850.00 บาท ราคา 13,850.00 บาท ลงวนัที่ 16 มิถนุายน 2563

30,000.00          50,850.00       บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630232
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท ราคา 30,000.00 บาท ลงวนัที่ 16 มิถนุายน 2563

6,800.00            6,800.00         บ.เอ.เอน็.บ.ีแลบฯ จ ากดั บ.เอ.เอน็.บ.ีแลบฯ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630233
ราคาที่เสนอ 6,800.00 บาท ราคา 6,800.00 บาท ลงวนัที่ 18 มิถนุายน 2563

6,141.80            7,043.00         บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630234
ราคาที่เสนอ 6,141.80 บาท ราคา 6,141.80 บาท ลงวนัที่ 18 มิถนุายน 2563

67,500.00          112,500.00    บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630235
ราคาที่เสนอ 67,500.00 บาท ราคา 67,500.00 บาท ลงวนัที่ 19 มิถนุายน 2563

6,600.00            8,910.00         Universal medicol Co Universal medicol Co ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630236
ราคาที่เสนอ 6,600.00 บาท ราคา 6,600.00 บาท ลงวนัที่ 26 มิถนุายน 2563

73 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

74 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

71 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

72 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

69 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

70 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

67 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

68 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

65 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

66 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

63 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

64 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

61 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

62 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

59 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

60 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  มถุินายน  2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....๓.... เดอืน ....กรกฎาคม..... พ.ศ. 2563

5,506.00            6,630.00         บ.ภญิโญ ฟาร์มา บ.ภญิโญ ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630237
ราคาที่เสนอ 5,506.00 บาท ราคา 5,506.00 บาท ลงวนัที่ 26 มิถนุายน 2563

54,720.00          56,160.00       บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630238
ราคาที่เสนอ 54,720.00 บาท ราคา 54,720.00 บาท ลงวนัที่ 26 มิถนุายน 2563

11,040.00          13,200.00       บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630239
ราคาที่เสนอ 11,040.00 บาท ราคา 11,040.00 บาท ลงวนัที่ 26 มิถนุายน 2563

77 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

75 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

76 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ


