
แบบ สขร. 1

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

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสต์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01792/2563
ราคาที่เสนอ 41,040.00 บาท ราคา 41,040.00 บาท ลงวนัที่ 1 ก.ค. 63

จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ373/2563

ราคาที่เสนอ 58,500.00 บาท ราคา 58,500.00 บาท ลงวนัที่ 3 ก.ค. 63
จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ372/2563

ราคาที่เสนอ 3,700.00 บาท ราคา 3,700.00 บาท ลงวนัที่ 3 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ374/2563

ราคาที่เสนอ 73,300.00 บาท ราคา 73,300.00 บาท ลงวนัที่ 3 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ376/2563

ราคาที่เสนอ 28,310.00 บาท ราคา 28,310.00 บาท ลงวนัที่ 3 ก.ค. 63
จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จาํกดั บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ375/2563

ราคาที่เสนอ 19,800.00 บาท ราคา 19,800.00 บาท ลงวนัที่ 3 ก.ค. 63
จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

บริษัท โตโยต้าเชยีงราย จาํกดั บริษัท โตโยต้าเชยีงราย จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ371/2563
ราคาที่เสนอ 8,088.93 บาท ราคา 8,088.93 บาท ลงวนัที่ 2 ก.ค. 63

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

บริษัท โตโยต้าเชยีงราย จาํกดั บริษัท โตโยต้าเชยีงราย จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ379/2563
ราคาที่เสนอ 4,181.03 บาท ราคา 4,181.03 บาท ลงวนัที่ 8 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ สหอเีล็คโทรนิคส์ สหอเีล็คโทรนิคส์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ381/2563
ราคาที่เสนอ 4,615.00 บาท ราคา 4,615.00 บาท ลงวนัที่ 8 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสต์การแพทย์ หจก.พี.พี.เชยีงรายเคมภีัณฑ์ หจก.พี.พี.เชยีงรายเคมภีัณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01795-2563
ราคาที่เสนอ 1,900.00 บาท ราคา 1,900.00 บาท ลงวนัที่ 8 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสต์การแพทย์ เมง็รายเมดิคัลแล็บ เมง็รายเมดิคัลแล็บ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01794-2563
ราคาที่เสนอ 64,000.00 บาท ราคา 64,000.00 บาท ลงวนัที่ 8 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสต์การแพทย์ บริษัท เฟิร์มเมอร์ จาํกดั บริษัท เฟิร์มเมอร์ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01793-2563
ราคาที่เสนอ 3๗,410.00 บาท ราคา 3๗,410.00 บาท ลงวนัที่ 10 ก.ค. 63

จา้งเหมาบริการ แกไ้ขไฟฟ้าขดัขอ้ง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ใบส่ังจา้งเลขที่ พ377/2563
ราคาที่เสนอ 2,234.22 บาท ราคา 2,234.22 บาท ลงวนัที่ 2 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง บ้านเหล่าการชา่ง (ชา่งต๋ี) บ้านเหล่าการชา่ง (ชา่งต๋ี) ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ390/2563
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวนัที่ 14 ก.ค. 63

14             3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

12           37,410.00       37,410.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

13             2,234.22         2,234.22 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

10             1,900.00         1,900.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

11           64,000.00       64,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

8 4,181.03            4,181.03        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

9             4,615.00         4,615.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

6 19,800.00          19,800.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 8,088.93            8,088.93        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

3 3,700.00            3,700.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

5 28,310.00          28,310.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563
โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

วนัที่ .....5.... เดอืน ....สงิหาคม..... พ.ศ. 2563

1 41,040.00          

4 73,300.00          82,200.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

41,040.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

2 58,500.00          58,500.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563
โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

วนัที่ .....5.... เดอืน ....สงิหาคม..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ387/2563
ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท ราคา 16,000.00 บาท ลงวนัที่ 14 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไทม ์เมดิคอล เซ็นเตอร์ บริษัท ไทม ์เมดิคอล เซ็นเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ388/2563
ราคาที่เสนอ 2,450.00 บาท ราคา 2,450.00 บาท ลงวนัที่ 14 ก.ค. 63

จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ391/2563
ราคาที่เสนอ 79,300.00 บาท ราคา 79,300.00 บาท ลงวนัที่ 14 ก.ค. 63

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ บริษัท โตโยต้าเชยีงราย จาํกดั บริษัท โตโยต้าเชยีงราย จาํกดั ใบส่ังจา้งเลขที่ พ382/2563
ราคาที่เสนอ 2,588.87 บาท ราคา 2,588.87 บาท ลงวนัที่ 9 ก.ค. 63

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั ใบส่ังจา้งเลขที่ พ385/2563
ราคาที่เสนอ 28,000.00 บาท ราคา 28,000.00 บาท ลงวนัที่ 14 ก.ค. 63

จา้งเหมาบริการ ซ่อมครุภัณฑ์ แจนสแตนเลสเชยีงรุ้ง แจนสแตนเลสเชยีงรุ้ง ใบส่ังจา้งเลขที่ พ392/2563
ราคาที่เสนอ 200.00 บาท ราคา 200.00 บาท ลงวนัที่ 15 ก.ค. 63

จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จาํกดั บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ399/2563
ราคาที่เสนอ 9,480.00 บาท ราคา 9,480.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ380/2563
ราคาที่เสนอ 910.00 บาท ราคา 910.00 บาท ลงวนัที่ 8 ก.ค. 63

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมรางริน นายถาวร ทะริน นายถาวร ทะริน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ400/2563
ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ407/2563
ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท ลงวนัที่ 20 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ406/2563
ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท ราคา 13,000.00 บาท ลงวนัที่ 20 ก.ค. 63

จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน บริษัท วทิวสัการค้า จาํกดั บริษัท วทิวสัการค้า จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ410/2563
ราคาที่เสนอ 5,900.00 บาท ราคา 5,900.00 บาท ลงวนัที่ 22 ก.ค. 63

จดัซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน บริษัท สินธานีอเีล็คทรอนิกค์ จาํกดั บริษัท สินธานีอเีล็คทรอนิกค์ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ409/2563
ราคาที่เสนอ 1,749.00 บาท ราคา 1,749.00 บาท ลงวนัที่ 22 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตรี 
จาํกดั

บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตรี จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ408/2563

ราคาที่เสนอ 5,700.00 บาท ราคา 5,700.00 บาท ลงวนัที่ 22 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ416/2563

ราคาที่เสนอ 400.00 บาท ราคา 400.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63

28             5,700.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

29                400.00            400.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

26             5,900.00         5,900.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

27             1,749.00         1,749.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

24             1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

25           13,000.00       13,200.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

22                910.00            910.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

23             4,000.00       19,600.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

20                200.00            200.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

21             9,480.00       11,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

18             2,588.87         2,588.87 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

19           28,000.00       37,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

16             2,450.00         2,450.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

17           79,300.00       80,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

15           16,000.00       16,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563
โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

วนัที่ .....5.... เดอืน ....สงิหาคม..... พ.ศ. 2563

จา้งเหมาบริการ จดัทําไมด้าม นายแกว้ สุขเกษม นายแกว้ สุขเกษม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ415/2563
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63

จดัซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ หจก.เชยีงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป หจก.เชยีงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ414/2563
ราคาที่เสนอ 10,500.00 บาท ราคา 10,500.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ420/2563
ราคาที่เสนอ 3,370.00 บาท ราคา 3,370.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ417/2563
ราคาที่เสนอ 11,625.00 บาท ราคา 11,625.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั บริษัท สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ429/2563

ราคาที่เสนอ 5,136.00 บาท ราคา 5,136.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไซเอนซ์เมด จาํกดั บริษัท ไซเอนซ์เมด จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ428/2563

ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เวลิด์เมดอคีวปิเมน้ท์ จาํกดั บริษัท เวลิด์เมดอคีวปิเมน้ท์ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ426/2563

ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จาํกดั บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ425/2563

ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เมส เทรดด้ิง จาํกดั บริษัท เมส เทรดด้ิง จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ424/2563

ราคาที่เสนอ 1,700.00 บาท ราคา 1,700.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จาํกดั บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ423/2563

ราคาที่เสนอ 7,980.00 บาท ราคา 7,980.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไทยกอ๊ส จาํกดั บริษัท ไทยกอ๊ส จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ421/2563

ราคาที่เสนอ 14,170.00 บาท ราคา 14,170.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ427/2563

ราคาที่เสนอ 3,638.00 บาท ราคา 3,638.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จาํกดั
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ418/2563

ราคาที่เสนอ 18,988.22 บาท ราคา 18,988.22 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตรี 

จาํกดั
บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตรี จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ422/2563

ราคาที่เสนอ 4,545.00 บาท ราคา 4,545.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63
วสัดุการแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ419/2563

ราคาที่เสนอ 15,860.00 บาท ราคา 15,860.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ค. 63
44           15,860.00       15,860.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

42           18,988.22       18,988.22 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

43             4,545.00         4,545.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

40           14,170.00       14,170.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

41             3,638.00         3,638.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

37             9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

39             7,980.00         7,980.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

36             6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

38             1,700.00         1,700.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

34             5,136.00         5,136.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

35             5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

32             3,370.00         3,370.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

33           11,625.00       11,625.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

30             2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

31           10,500.00       10,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563
โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

วนัที่ .....5.... เดอืน ....สงิหาคม..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์             5,360.00         8,000.00 บ. ซีฟาร์ม จาํกดั บ. ซีฟาร์ม จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630241
ราคาที่เสนอ 5,360.00 บาท ราคา 5,360.00  บาท ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 38,800.00                45,000.00 บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จาํกดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630242
ราคาที่เสนอ 38,800.00 บาท ราคา 38,800.00 บาท ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 17,500.00          44,100.00      PREMED Pharma Plus co. PREMED Pharma Plus co. ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630243
ราคาที่เสนอ 17,500.00 บาท ราคา 17,500.00 บาท ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 37,022.00          46,900.00      บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630244
ราคาที่เสนอ 37,022.00 บาท ราคา 37,022.00 บาท ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 6,960.00            ไมม่ี บ.Healthy Me จาํกดั บ.Healthy Me จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630245
ราคาที่เสนอ 6,960.00 บาท ราคา 6,960.00  บาท ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 30,340.00          ไมม่ี บ.ไบโอฟาร์ม  จาํกดั บ.ไบโอฟาร์ม  จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630246
ราคาที่เสนอ 30,340.00 บาท ราคา 30,340.00 บาท ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 6,700.00                    6,740.00 บ.โอสถอนิเตอร์ จาํกดั บ.โอสถอนิเตอร์ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630247
ราคาที่เสนอ 6,700.00 บาท ราคา 6,700.00 บาท ลงวนัที่ 2 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 16,050.00                44,100.00 บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630248
ราคาที่เสนอ 16,050.00 บาท ราคา 16,050.00 บาท ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 4,066.00            4,066.00        บ.สยามฟาร์มาซูติคัล บ.สยามฟาร์มาซูติคัล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630249
ราคาที่เสนอ 4,066.00 บาท ราคา 4,066.00 บาท ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 6,000.00            7,276.00        บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จาํกดั บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630250
ราคาที่เสนอ 6,000.00 บาท ราคา 6,000.00 บาท ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 18,335.00          20,215.60      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630251
ราคาที่เสนอ 18,335.00 บาท ราคา 18,335.00 บาท ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 2,375.00            2,675.00        UMEDA CO LTD UMEDA CO LTD ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630252
ราคาที่เสนอ 2,375.00 บาท ราคา 2,375.00 บาท ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 5,480.00            9,630.00        บ.ภิญโญ ฟาร์มา บ.ภิญโญ ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630253
ราคาที่เสนอ 5,480.00 บาท ราคา 5,480.00 บาท ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 2,080.00            2,205.00        บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630254
ราคาที่เสนอ 2,080.00 บาท ราคา 2,080.00 บาท ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 19,582.00          22,070.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จาํกดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630255
ราคาที่เสนอ 19,582.00 บาท ราคา 19,582.00 บาท ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 10,350.00          10,350.00      บ.พาตาร์แลบ จาํกดั บ.พาตาร์แลบ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630256
ราคาที่เสนอ 10,350.00 บาท ราคา 10,350.00 บาท ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 2,182.80            8,800.00        บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63025761 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

59 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

60 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

57 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

58 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

55 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

56 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

53 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

54 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

51 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

52 เฉพาะเจาะจง

49 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

50 เฉพาะเจาะจง

46 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

47 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

48 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

45 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563
โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

วนัที่ .....5.... เดอืน ....สงิหาคม..... พ.ศ. 2563

ราคาที่เสนอ 2,182.80 บาท ราคา 2,182.80 บาท ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2563
จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 2,980.00            ไมม่ี บ.ที.โอ.เคมคีอลส์ จาํกดั บ.ที.โอ.เคมคีอลส์ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630258

ราคาที่เสนอ 2,980.00 บาท ราคา 2,980.00 บาท ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2563
จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 47,500.00          52,500.00      บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จาํกดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630259

ราคาที่เสนอ 47,500.00 บาท ราคา 47,500.00 บาท ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2563
จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 10,750.00          15,000.00      บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630260

ราคาที่เสนอ 10,750.00 บาท ราคา 10,750.00 บาท ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2563
จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 4,212.00            4,213.00        บ.แอตแลนติค จาํกดั บ.แอตแลนติค จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630261

ราคาที่เสนอ 4,212.00 บาท ราคา 4,212.00 บาท ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563
จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 6,933.60            14,240.00      บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630262

ราคาที่เสนอ 6,933.60 บาท ราคา 6,933.60 บาท ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563
จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 1,950.00            ไมม่ี บ.MODERN PHARMA บ.MODERN PHARMA ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630263

ราคาที่เสนอ 1,950.00 บาท ราคา 1,950.00 บาท ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563
จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 14,750.00          16,050.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จาํกดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630264

ราคาที่เสนอ 14,750.00 บาท ราคา 14,750.00 บาท ลงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563
จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 40,483.00          45,490.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630265

ราคาที่เสนอ 40,483.00 บาท ราคา 40,483.00 บาท ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563
จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 67,500.00          112,500.00    บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630266

ราคาที่เสนอ 67,500.00 บาท ราคา 67,500.00 บาท ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563
จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 21,000.00          33,600.00      บ.สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630267

ราคาที่เสนอ 21,000.00 บาท ราคา 21,000.00 บาท ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563
จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 14,552.00          15,400.00      บ.เมดไลน์ จาํกดั บ.เมดไลน์ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630268

ราคาที่เสนอ 14,552.00 บาท ราคา 14,552.00 บาท ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563
1,990.20            1,990.20 บจก.รุ่งทรัพยฯ์ บจก.รุ่งทรัพยฯ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ366/2563

ราคาที่เสนอ 1,990.20 บาท ราคา 1,990.20 บาท ลงวนัที่  กรกฎาคม 2563
2,354.00            2,354.00        บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ377/2563

ราคาที่เสนอ ๒,๓๕๔.๐๐ บาท ราคา ๒,๓๕๔.๐๐ บาท ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563
1,128.00            1,128.00        บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ378/2563

ราคาที่เสนอ 1,128.๐๐ บาท ราคา 1,128.๐๐ บาท ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563
2,354.00            2,354.00        บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ383/2563

ราคาที่เสนอ ๒,๓๕๔.๐๐ บาท ราคา ๒,๓๕๔.๐๐ บาท ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563
1,500.00            1,500.00        ร้านฮานิ ดีไซน์ ร้านฮานิ ดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ384/2563

ราคาที่เสนอ 1,500.๐๐ บาท ราคา 1,500.๐๐ บาท ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563
400.00               400.00           ร้านฮานิ ดีไซน์ ร้านฮานิ ดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ393/2563

ราคาที่เสนอ 400.๐๐ บาท ราคา 400.๐๐ บาท ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563

76 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

77 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

75 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

72 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

73 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว

71 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

78 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

74

69 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

70 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

67 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

68 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

65 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

66 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

63 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

64 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

61 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

62 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  กรกฎาคม  2563
โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

วนัที่ .....5.... เดอืน ....สงิหาคม..... พ.ศ. 2563

400.00               400.00           ร้านฮานิ ดีไซน์ ร้านฮานิ ดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ394/2563
ราคาที่เสนอ 400.๐๐ บาท ราคา 400.๐๐ บาท ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563

400.00               400.00           ร้านฮานิ ดีไซน์ ร้านฮานิ ดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ395/2563
ราคาที่เสนอ 400.๐๐ บาท ราคา 400.๐๐ บาท ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2563

1,584.00            1,584.00        หจก.มณัทนาผ้ามา่น หจก.มณัทนาผ้ามา่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ396/2563
ราคาที่เสนอ 1,584.๐๐ บาท ราคา 1,584.๐๐ บาท ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2563

1,450.00            1,450.00        หจก.พีพีแอลฯ หจก.พีพีแอลฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ406/2563
ราคาที่เสนอ 1,450.๐๐ บาท ราคา 1,450.๐๐ บาท ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563

7,625.00            7,625.00        บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ407/2563
ราคาที่เสนอ 7,625.๐๐ บาท ราคา 7,625.๐๐ บาท ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563

2,950.00            2,950.00        ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ433/2563
ราคาที่เสนอ 2,950.๐๐ บาท ราคา 2,950.๐๐ บาท ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563

3,100.00            3,100.00        บจก.เวลิด์เคมคีอลฯ บจก.เวลิด์เคมคีอลฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ434/2563
ราคาที่เสนอ 3,100.๐๐ บาท ราคา 3,100.๐๐ บาท ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563

7,062.00            7,062.00        บจก.เวลิด์เคมคีอลฯ บจก.เวลิด์เคมคีอลฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ435/2563
ราคาที่เสนอ 7,062.๐๐ บาท ราคา 7,062.๐๐ บาท ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563

6,050.00            6,050.00        นายเกรียงศักด์ิ  ศรีลาวลัย์ นายเกรียงศักด์ิ  ศรีลาวลัย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ436/2563
ราคาที่เสนอ 6,050.๐๐ บาท ราคา 6,050.๐๐ บาท ลงวนัที่ 29 กรกฎาคม 2563

82 จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

83 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

81 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

87 ค่าจา้งเหมาซ่อมแซม ครภ.สนง. เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

85 จดัซ้ือวสัดุอื่นๆ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

86 จดัซ้ือวสัดุอื่นๆ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

79 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

84 จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

80 จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน


