
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

75,974.40             120,974.40 บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640001
ราคาที่เสนอ 75,974.40 บาท ราคา 75,974.40 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

2,754.00                   3,100.00 บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640002
ราคาที่เสนอ 2,754.00 บาท ราคา 2,754.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

11,460.00         11,730.00      บ.พาตาร์แลบ จ ากัด บ.พาตาร์แลบ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640003
ราคาที่เสนอ 11,460.00 บาท ราคา 11,460.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

17,620.00         ไม่มี บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640004
ราคาที่เสนอ 17,620.00 บาท ราคา 17,620.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

8,500.00           8,930.00        บ.แอล.บ.ีเอส. แลบฯ บ.แอล.บ.ีเอส. แลบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640005
ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท ราคา 8,500.00  บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

30,340.00         ไม่มี บ.ไบโอฟาร์ม  จ ากัด บ.ไบโอฟาร์ม  จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640006
ราคาที่เสนอ 30,340.00 บาท ราคา 30,340.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

17,280.00               32,000.00 บ.MODERN PHARMA บ.MODERN PHARMA ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640007
ราคาที่เสนอ 17,280.00 บาท ราคา 17,280.00 บาท ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

15,000.00               30,350.00 บ.PREMED Pharma Plus co. บ.PREMED Pharma Plus co. ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640008
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

8,530.00           10,300.00      บ.แอตแลนติค จ ากัด บ.แอตแลนติค จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640009
ราคาที่เสนอ 8,530.00 บาท ราคา 8,530.00 บาท ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

27,500.00         29,500.00      บ. BIOGENETECH บ. BIOGENETECH ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640010
ราคาที่เสนอ 27,500.00 บาท ราคา 27,500.00 บาท ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

7,100.00           ไม่มี บ.Healthy Me จ ากัด บ.Healthy Me จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640011
ราคาที่เสนอ 7100.00 บาท ราคา 7100.00 บาท ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

20,440.00         23,400.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640013
ราคาที่เสนอ 20,440.00 บาท ราคา 20,440.00 บาท ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

17,400.00         22,590.00      บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากัด บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640014
ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท ราคา 17,400.00 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

13 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

12 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

11 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

10 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

9 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

8 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

7 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

6 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

5 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

2 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

4 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

3 จัดซ้ือเวชภัณฑ์

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ .....๕.... เดือน …....พฤศจิกายน........ พ.ศ. 2563

1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ .....๕.... เดือน …....พฤศจิกายน........ พ.ศ. 2563

4,500.00           ไม่มี บ. มาซา แลบ จ ากัด บ. มาซา แลบ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640015
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท ราคา 4,500.00 บาท ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

17,312.60         27,150.00      บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640016
ราคาที่เสนอ 17,312.60 บาท ราคา 17,312.60 บาท ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

5,400.00           ไม่มี บ.พนาพัฒน์ จ ากัด บ.พนาพัฒน์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640017
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท ราคา 5,400.00 บาท ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

3,680.00           5,000.00        บ.ภิญโญ ฟาร์มา บ.ภิญโญ ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640018
ราคาที่เสนอ 3,680.00 บาท ราคา 3,680.00 บาท ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563

19,250.00         20,350.00      บ.เอ.เอ็น.บ.ีแลบฯ จ ากัด บ.เอ.เอ็น.บ.ีแลบฯ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640019
ราคาที่เสนอ 19,250.00 บาท ราคา 19,250.00 บาท ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

19,258.60         21,460.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640020
ราคาที่เสนอ 19,258.60 บาท ราคา 19,258.60 บาท ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

7,500.00           9,095.00        บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบฯ จ ากัด บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบฯ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640021
ราคาที่เสนอ 7,500.00 บาท ราคา 7,500.00 บาท ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

11,132.00         16,400.00      บ. ซีฟาร์ม จ ากัด บ. ซีฟาร์ม จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640022
ราคาที่เสนอ 11,132.00 บาท ราคา 11,132.00 บาท ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

17,400.00         20,582.00      บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากัด บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640023
ราคาที่เสนอ 17,400.00 บาท ราคา 17,400.00 บาท ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

21,600.00         40,000.00      บ.MODERN PHARMA บ.MODERN PHARMA ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640024
ราคาที่เสนอ 21,600.00 บาท ราคา 21,600.00 บาท ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

64,460.00         67,330.00      บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640025
ราคาที่เสนอ 64,460.00 บาท ราคา 64,460.00 บาท ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

9,800.00           15,425.00      บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640026
ราคาที่เสนอ 9,800.00 บาท ราคา 9,800.00 บาท ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

5,640.00           7,350.00        บ.T.N.P เฮลท์แคร์ บ.T.N.P เฮลท์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640027
ราคาที่เสนอ 5,640.00 บาท ราคา 5,640.00 บาท ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563

2,625.00           ไม่มี บ.แอล บี เอส แลป จ ากัด บ.แอล บี เอส แลป จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640028
ราคาที่เสนอ 2,625.00 บาท ราคา 2,625.00 บาท ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563

58,078.00         91,123.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 640029
ราคาที่เสนอ 58,078.00 บาท ราคา 58,078.00 บาท ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ หจก.วิรัชอ๊อกซิเจน หจก.วิรัชอ๊อกซิเจน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ532/2563
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท ราคา 3,200.00 บาท ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

29 3,200.00           3,200.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

28 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

27 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

26 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

25 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

24 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

23 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

22 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

21 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

20 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

19 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

18 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

17 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

16 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

15 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

14 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

จัดซ้ือเวชภัณฑ์

จัดซ้ือเวชภัณฑ์

จัดซ้ือเวชภัณฑ์

จัดซ้ือเวชภัณฑ์

จัดซ้ือเวชภัณฑ์

จัดซ้ือเวชภัณฑ์

จัดซ้ือเวชภัณฑ์

จัดซ้ือเวชภัณฑ์

จัดซ้ือเวชภัณฑ์



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม  2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ .....๕.... เดือน …....พฤศจิกายน........ พ.ศ. 2563

จัดซ้ือวัสดุอื่น ชัยเจริญไดนาโม ชัยเจริญไดนาโม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ531/2563
ราคาที่เสนอ 200.00 บาท ราคา 200.00 บาท ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ้านเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี) บ้านเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี) ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ530/2563
ราคาที่เสนอ 2,880.00 บาท ราคา 2,880.00 บาท ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

นายพิพัฒน์ กระหมุดความ นายพิพัฒน์ กระหมุดความ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ533/2563
ราคาที่เสนอ 2,080.00 บาท ราคา 2,080.00 บาท ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จ ากัด บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ544/2563
ราคาที่เสนอ 3,611.25 บาท ราคา 3,611.25 บาท ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
การแพทย์

บริษทั น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) จ ากดั บริษทั น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ543/2563
ราคาที่เสนอ 13888.60 บาท ราคา 13,888.60. บาท ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากดั บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ542/2563
ราคาที่เสนอ 14,873.00 บาท ราคา 14,873.00 บาท ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ร้านชุมพล อิเล็กทรอนิกส์ ร้านชุมพล อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ534/2563
ราคาที่เสนอ 813.20 บาท ราคา 813.20 บาท ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563

จ้างเหมาบริการอืนๆ ร้านขันค าก๊อปปี้ ร้านขันค าก๊อปปี้ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ536/2563
ราคาที่เสนอ 250.00 บาท ราคา 250.00 บาท ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563

จ้างเหมาบริการอืนๆ บจก.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ บจก.บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ546/2563
ราคาที่เสนอ 19,855.00 บาท ราคา 19,855.00 บาท ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563

37               250.00            250.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

38          19,855.00       19,855.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

35 14,873.00         14,873.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

36               813.20            813.20 เฉพาะเจาะจง

33 3,611.25           3,611.25        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

34 13,888.60         13,888.60      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

31 2,880.00           2,880.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

32 2,080.00           2,080.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

30 200.00              200.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ


