
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630270
ราคาที่เสนอ 81,840.00 บาท ราคา 81,840.00  บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563

บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630271
ราคาที่เสนอ 26,565.60 บาท ราคา 26,565.60 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563

บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630272
ราคาที่เสนอ 10,680.00 บาท ราคา 10,680.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563

บ.T.N.P เฮลท์แคร์ บ.T.N.P เฮลท์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630273
ราคาที่เสนอ 5,640.00 บาท ราคา 5,640.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563

บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630274
ราคาที่เสนอ 10,650.00 บาท ราคา 10,650.00  บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563

บ.ศรีประสิทธิ์(SPS) โอสถ บ.ศรีประสิทธิ์(SPS) โอสถ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630275
ราคาที่เสนอ 13,760.00 บาท ราคา 13,760.00 บาท ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2563

บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630276
ราคาที่เสนอ 3,410.00 บาท ราคา 3,410.00 บาท ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2563

บ. PROSP Pharma Co. บ. PROSP Pharma Co. ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630277
ราคาที่เสนอ 47,436.00 บาท ราคา 47,436.00 บาท ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2563

บ.Healthy Me จ ากดั บ.Healthy Me จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630278
ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาท ราคา 3,300.00 บาท ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2563

บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630279
ราคาที่เสนอ 15,140.00 บาท ราคา 15,140.00 บาท ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2563

บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630280
ราคาที่เสนอ 15,600.00 บาท ราคา 15,600.00 บาท ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2563

บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630281
ราคาที่เสนอ 4,550.00 บาท ราคา 4,550.00 บาท ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2563

องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630282
ราคาที่เสนอ 68,972.00 บาท ราคา 68,972.00 บาท ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2563

บ.เอ.เอน็.บี.แลบฯ จ ากดั บ.เอ.เอน็.บี.แลบฯ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630283
ราคาที่เสนอ 8,190.00 บาท ราคา 8,190.00 บาท ลงวนัที่ 11 สิงหาคม 2563

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2563
โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

วนัที่ .....8.... เดอืน ....กันยายน..... พ.ศ. 2563

1           81,840.00  ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จดัซ้ือเวชภัณฑ์

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

2 26,565.60                36,403.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

3 10,680.00          10,800.00      เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

4 5,640.00            7,350.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

5 10,650.00          ไมม่ี เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

6 13,760.00          14,080.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 3,410.00                    7,404.00 เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

8 47,436.00              111,040.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

9 3,300.00            5,300.00        เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

10 15,140.00          17,600.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

11 15,600.00          23,000.00      เฉพาะเจาะจง

12 4,550.00            8,650.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

13 68,972.00          96,930.00      เฉพาะเจาะจง

14 8,190.00            8,730.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ
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แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2563
โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย
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ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630284
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท ลงวนัที่ 11 สิงหาคม 2563

บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จ ากดั บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630285
ราคาที่เสนอ 3,920.00 บาท ราคา 3,920.00 บาท ลงวนัที่ 11 สิงหาคม 2563

บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630286
ราคาที่เสนอ 10,800.00 บาท ราคา 10,800.00 บาท ลงวนัที่ 11 สิงหาคม 2563

บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630287
ราคาที่เสนอ 10,914.00 บาท ราคา 10,914.00 บาท ลงวนัที่ 11 สิงหาคม 2563

บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630288
ราคาที่เสนอ 17,700.00 บาท ราคา 17,700.00 บาท ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2563

บ.ที.โอ.เคมคีอลส์ จ ากดั บ.ที.โอ.เคมคีอลส์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630289
ราคาที่เสนอ 5,230.00 บาท ราคา 5,230.00 บาท ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2563

บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จ ากดั บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630290
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2563

บ.สยามฟาร์มาซูติคัล บ.สยามฟาร์มาซูติคัล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630291
ราคาที่เสนอ 4,365.60 บาท ราคา 4,365.60 บาท ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2563

บ.UNION MEDICOL บ.UNION MEDICOL ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630292
ราคาที่เสนอ 19,600.00 บาท ราคา 19,600.00 บาท ลงวนัที่ 18 สิงหาคม 2563

บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630293
ราคาที่เสนอ 29,960.00 บาท ราคา 29,960.00 บาท ลงวนัที่ 18 สิงหาคม 2563

บ.Healthy Me จ ากดั บ.Healthy Me จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630294
ราคาที่เสนอ 11,650.00 บาท ราคา 11,650.00 บาท ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2563

บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630296
ราคาที่เสนอ 11,040.00 บาท ราคา11040.00 บาท ลงวนัที่ 24 สิงหาคม 2563

บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630297
ราคาที่เสนอ 2,750.00 บาท ราคา2,750.00 บาท ลงวนัที่ 26 สิงหาคม 2563

Universal medicol Co Universal medicol Co ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630298
ราคาที่เสนอ 6,600.00 บาท ราคา 6,600.00 บาท ลงวนัที่ 26 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ บริษัท ทีว ี(ไทยแลนด์) จ ากดั บริษัท ทีว ี(ไทยแลนด์) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ439/2563
ราคาที่เสนอ 750.00 บาท ราคา 750.00 บาท ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2563

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

15 9,000.00            10,800.00      เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

16 3,920.00            4,920.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

17 10,800.00          15,324.00      เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

18 10,914.00          13,162.50      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

19 17,700.00          19,260.00      เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

20 5,230.00            ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

21 6,000.00            7,276.00        เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

22 4,365.60            ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

23 19,600.00          26,536.00      เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

24 29,960.00          ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

25 11,650.00          20,130.00      เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

26 11,040.00          13,200.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

27 2,750.00            2,760.00        เฉพาะเจาะจง

28 6,600.00            7,500.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

29 750.00               750.00           เฉพาะเจาะจง
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แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2563
โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย
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นายอภิชาติ ทาบุญสม นายอภิชาติ ทาบุญสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ440/2563
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวนัที่ 4 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน บริษัท สินธานีอเีล็คทรอนิกค์ จ ากดั บริษัท สินธานีอเีล็คทรอนิกค์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ441/2563
ราคาที่เสนอ 779.00 บาท ราคา 779.00 บาท ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ444/2563
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท ราคา 1,800.00 บาท ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ443/2563
ราคาที่เสนอ 14,600.00 บาท ราคา 14,600.00 บาท ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ร้านแสงไทยการไฟฟ้า ร้านแสงไทยการไฟฟ้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ44๗/2563

ราคาที่เสนอ 17,500.00 บาท ราคา 17,500.00 บาท ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2563
จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เอ นิว คอมพิวเตอร์ เอ นิว คอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ448/2563

ราคาที่เสนอ 47,000.00 บาท ราคา 47,000.00 บาท ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2563
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2563-01798

ราคาที่เสนอ 1,754.00 บาท ราคา 1,754.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2563-01799

ราคาที่เสนอ 5,500.00 บาท ราคา 5,500.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2563-01796

ราคาที่เสนอ 95,780.00 บาท ราคา 95,780.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากดั
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2563-01797

ราคาที่เสนอ 4,250.00 บาท ราคา 4,250.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ 

จ ากดั
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2563-01800

ราคาที่เสนอ 18,426.00 บาท ราคา 18,426.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท เอก็ซ์แล็บ จ ากดั บริษัท เอก็ซ์แล็บ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2563-01801

ราคาที่เสนอ 45,600.00 บาท ราคา 45,600.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563
จา้งเหมาบริการ จดัท าประตูพร้อม
ติดต้ัง

นายอภิชาติ ทาบุญสม นายอภิชาติ ทาบุญสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ438/2563
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ ากดั

บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ453/2563

ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2563
ส.เรืองโรจน์สระบุรี ส.เรืองโรจน์สระบุรี ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ365/2563

ราคาที่เสนอ 8,899.00 บาท ราคา 8,899.00 บาท ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2563

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

30 5,000.00            5,000.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

31 779.00               779.00           เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

32 1,800.00            1,800.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

33 14,600.00          14,600.00      เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

34 17,500.00          17,500.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

35 47,000.00          50,000.00      เฉพาะเจาะจง

36 1,754.00            1,754.00        เฉพาะเจาะจง

37             5,500.00         5,500.00 เฉพาะเจาะจง

38           95,780.00       95,780.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

39             4,250.00         4,250.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

40           18,426.00       17,426.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

41           45,600.00       45,600.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

42             2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

43             3,500.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

44             8,899.00         8,899.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมห้องน้ า
บ้านพักแพทย์

จา้งเหมาบริการ ขนยา้ยขยะติด
เชื้อไปเผาท าลาย



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2563
โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

วนัที่ .....8.... เดอืน ....กันยายน..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.เอสเอน็เมดแคร์ หจก.เอสเอน็เมดแคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ450/2563
ราคาที่เสนอ 28,125.00 บาท ราคา 28,125.00 บาท ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั บริษัท ว.ีแอนด์.ว ีกรุงเทพฯ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ451/2563
ราคาที่เสนอ 2,750.00 บาท ราคา 2,750.00 บาท ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ457/2563
ราคาที่เสนอ 1,350.00 บาท ราคา 1,350.00 บาท ลงวนัที่ 17 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ หจก.เชยีงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป หจก.เชยีงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ459/2563
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ4๖๓/2563
ราคาที่เสนอ 7,300.00 บาท ราคา 7,300.00 บาท ลงวนัที่ 2๔ สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ4๖2/2563
ราคาที่เสนอ 27,500.00 บาท ราคา 27,500.00 บาท ลงวนัที่ 2๔ สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากดั บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ4๖1/2563
ราคาที่เสนอ 13,354.00 บาท ราคา 13,354.00 บาท ลงวนัที่ 2๔ สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ467/2563
ราคาที่เสนอ 6,741.00 บาท ราคา 6,741.00 บาท ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ากดั บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ468/2563
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ469/2563
ราคาที่เสนอ 2,400.00 บาท ราคา 2,400.00 บาท ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ470/2563
ราคาที่เสนอ 9,300.00 บาท ราคา 9,300.00 บาท ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ472/2563
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เวลิด์เมดอคีวปิเมน้ท์ จ ากดั บริษัท เวลิด์เมดอคีวปิเมน้ท์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ473/2563
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ชยัศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั บริษัท ชยัศิริเวชภัณฑ์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ471/2563
ราคาที่เสนอ 2,250.00 บาท ราคา 2,250.00 บาท ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ474/2563
ราคาที่เสนอ 31,920.00 บาท ราคา 31,920.00 บาท ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป บริษัท อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ475/2563
ราคาที่เสนอ 42,025.00 บาท ราคา 42,025.00 บาท ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ที.เอม็.ที เจริญเคร่ืองมอืแพทย์ หจก.ที.เอม็.ที เจริญเคร่ืองมอืแพทย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ480/2563
ราคาที่เสนอ 20,200.00 บาท ราคา 20,200.00 บาท ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

45 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

      28,125.00

46 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

47 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

            2,750.00         2,750.00

            1,350.00         1,500.00

48 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

49 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

          15,000.00       15,000.00

            7,300.00         7,300.00

50 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

51 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

          27,500.00       27,500.00

          13,354.00       13,354.00

52 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

53 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

            6,741.00         6,741.00

            6,000.00         6,000.00

54 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

55 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

            2,400.00         2,400.00

            9,300.00         9,300.00

56 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

57 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

            1,500.00         1,500.00

            6,000.00         6,000.00

58 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

59 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

            2,250.00         2,250.00

          31,920.00       31,920.00

60 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

61 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

          42,025.00       42,025.00

          20,200.00       20,200.00

          28,125.00



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม  2563
โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

วนัที่ .....8.... เดอืน ....กันยายน..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว บริษัท ทวยีนต์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั บริษัท ทวยีนต์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ481/2563
ราคาที่เสนอ 2,190.00 บาท ราคา 2,190.00 บาท ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

นายอภิชาติ ทาบุญสม นายอภิชาติ ทาบุญสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ482/2563
ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท ราคา 13,000.00 บาท ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าจา้งเหมาบริการอื่นๆ ร้านฮานิดีไซน์ ร้านฮานิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ442/2563
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท ราคา 1,800.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านฮานิดีไซน์ ร้านฮานิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ445/2563
ราคาที่เสนอ 400.00 บาท ราคา 400.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ446/2563
ราคาที่เสนอ 600.00 บาท ราคา 600.00 บาท ลงวนัที่ 3 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ454/2563
ราคาที่เสนอ 1,600.00 บาท ราคา 1,600.00 บาท ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน ร้านสิกขนันท์ ร้านสิกขนันท์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ455/2563
ราคาที่เสนอ 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงฯ ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์ ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ457/2563
ราคาที่เสนอ 1,295.00 บาท ราคา 1,295.00 บาท ลงวนัที่ 18 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ383/2563
ราคาที่เสนอ 1,773.00 บาท ราคา 1,773.00 บาท ลงวนัที่  3 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการเกษตร ร้านฟาร์มดินดีเชยีงราย ร้านฟาร์มดินดีเชยีงราย ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ437/2563
ราคาที่เสนอ 200.00 บาท ราคา 200.00 บาท ลงวนัที่  3 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท20/2563
ราคาที่เสนอ 33,570.00 บาท ราคา 33,570.00 บาท ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท เด็นท-์เมท จ ากดั บริษัท เด็นท-์เมท จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท22/2563
ราคาที่เสนอ 4,750.00 บาท ราคา 4,750.00 บาท ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท ทันตสยาม จ ากดั บริษัท ทันตสยาม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท21/2563
ราคาที่เสนอ 7,100.00 บาท ราคา 7,100.00 บาท ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท23/2563
ราคาที่เสนอ 1,750.00 บาท ราคา 1,750.00 บาท ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท19/2563
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท18/2563
ราคาที่เสนอ 6,150.00 บาท ราคา 6,150.00 บาท ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากดั บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท17/2563
ราคาที่เสนอ 3,086.25 บาท ราคา 3,086.25 บาท ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2563

62 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

63 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

            2,190.00         4,500.00

จา้งเหมาบริการ ปรับระบบระบาย
อากาศ

          13,000.00

64 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

65 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

66 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

67 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

            1,600.00         1,600.00

68 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

69 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

          17,000.00       17,000.00

            1,295.00         1,295.00

70 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

71 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

            1,773.00         1,773.00

               200.00            200.00

72 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

73 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

          33,570.00       33,570.00

            4,750.00

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

            6,150.00         6,150.00

74 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

75 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

78 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

            3,086.25         3,086.25

76 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

77 เฉพาะเจาะจง

      13,000.00

            1,800.00         1,800.00

               400.00            400.00

               600.00            600.00

        4,750.00

            7,100.00         7,100.00

            1,750.00         1,750.00

            5,000.00         5,000.00


