
แบบ สขร. 1

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

จัดซ้ือเวชภณัฑ์              2,560.00  ไม่มี บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ จ ากดั บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630001
ราคาทีเ่สนอ 2,560.00 บาท ราคา 2,560.00  บาท ลงวันที ่4 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 12,750.00            ไม่มี กองควบคุมยาเสพติด กองควบคุมยาเสพติด ใบส่ังซ้ือเลขที ่630003
ราคาทีเ่สนอ 12,750.00 บาท ราคา 12,750.00 บาท ลงวันที ่7 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 38,000.00           90,000.00      บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630004
ราคาทีเ่สนอ 38,000.00 บาท ราคา 38,000.00 บาท ลงวันที ่7 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 7,200.00              ไม่มี บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630005
ราคาทีเ่สนอ 7,200.00 บาท ราคา 7,200.00 บาท ลงวันที ่4 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 35,310.00           39,780.00      บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที ่630006
ราคาทีเ่สนอ 35,310.00 บาท ราคา 35,310.00 บาท ลงวันที ่8 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 7,050.00             7,250.00        บ.โอสถอินเตอร์ จ ากดั บ.โอสถอินเตอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630007
ราคาทีเ่สนอ 7,050.00 บาท ราคา 7050.00 บาท ลงวันที ่8 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 8,550.00             14,850.00      บ.Healthy Me จ ากดั บ.Healthy Me จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630008
ราคาทีเ่สนอ 8,550.00 บาท ราคา 8,550.00 บาท ลงวันที ่9ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 11,600.00           12,800.00      บ.ไบโอฟาร์ม  จ ากดั บ.ไบโอฟาร์ม  จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่630009
ราคาทีเ่สนอ 11,600.00 บาท ราคา 11,600.00 บาท ลงวันที ่9 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 11,332.00           13,340.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630010
ราคาทีเ่สนอ 11,332.00 บาท ราคา 11,332.00 บาท ลงวันที ่9 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 50,136.00           71,000.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที ่630011
ราคาทีเ่สนอ 50,136.00 บาท ราคา 50,136.00 บาท ลงวันที ่9 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 10,015.20           10,274.40      บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ใบส่ังซ้ือเลขที ่630012
ราคาทีเ่สนอ 10,015.20 บาท ราคา 10,015.20 บาท ลงวันที ่10 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 12,091.00           12,091.00      บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที ่630013
ราคาทีเ่สนอ 12,091.00 บาท ราคา 12,091.00 บาท ลงวันที ่11 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 13,000.00           16,000.00      บ.โอสถอินเตอร์ จ ากดั บ.โอสถอินเตอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630014
ราคาทีเ่สนอ 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท ลงวันที ่16 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 4,700.00             6,800.00        บ. ซีฟาร์ม จ ากดั บ. ซีฟาร์ม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630015
ราคาทีเ่สนอ 4,700.00 บาท ราคา 4,700.00 บาท ลงวันที ่21 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 2,040.00             2,400.00        แสงไทยเมดิคอล จ ากดั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630016
ราคาทีเ่สนอ 2,040.00 บาท ราคา 2,040.00 บาท ลงวันที ่22 ตุลาคม 2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562

โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....1..... เดอืน ....พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2562

1 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

2 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

3 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

4 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

5 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

8 เฉพาะเจาะจง

9 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

6 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

7 เฉพาะเจาะจง

10 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

11 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

12 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

13 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

14 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

15 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2562

โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....1..... เดอืน ....พฤศจิกายน..... พ.ศ. 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 29,960.00           29,960.00      บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที ่630017
ราคาทีเ่สนอ 29,960.00 บาท ราคา 29,960.00 บาท ลงวันที ่22 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 4,800.00             6,060.00        บ.แกว้มังกรเภสัช จ ากดั บ.แกว้มังกรเภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630018
ราคาทีเ่สนอ 4,800.00 บาท ราคา 4,800.00 บาท ลงวันที ่22 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 62,150.00           144,240.00    บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630019
ราคาทีเ่สนอ 62,150.00 บาท ราคา 62,150.00 บาท ลงวันที ่25 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 36,540.00           61,900.00      บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630020
ราคาทีเ่สนอ 36,540.00บาท ราคา 36,540.00 บาท ลงวันที ่28 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 35,810.00           39,590.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที ่630021
ราคาทีเ่สนอ 35,810.00 บาท ราคา 35,810.00 บาท ลงวันที ่29 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 93,840.00           ไม่มี บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที ่630022
ราคาทีเ่สนอ 93,840.00 บาท ราคา  93,840.00 บาท ลงวันที ่29 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 10,780.00           11,140.00      บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ ใบส่ังซ้ือเลขที ่630023
ราคาทีเ่สนอ 15,800.00 บาท ราคา 15,800.00 บาท ลงวันที ่29 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 12,000.00           12,510.00      บ. BIOGENETECH บ. BIOGENETECH ใบส่ังซ้ือเลขที ่630024
ราคาทีเ่สนอ 12,000.00 บาท ราคา 12,000.00 บาท ลงวันที ่29 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 3,800.00             6,850.00        บ.แอตแลนต้า จ ากดั บ.แอตแลนต้า จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่630025
ราคาทีเ่สนอ 38,000.00 บาท ราคา 38,000.00 บาท ลงวันที ่29 ตุลาคม 2562

จัดซ้ือวัสดุชันสูตร 97,470.00           97,470.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2563/01721

ราคาทีเ่สนอ 97,470.00 บาท ราคา 97,470.00 บาท ลงวันที ่30 ตุลาคม 2562
จัดซ้ือวัสดุชันสูตร 56,080.00           56,080.00      บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2563/01722

ราคาทีเ่สนอ 56,080.00 บาท ราคา 56,080.00 บาท ลงวันที ่30 ตุลาคม 2562
จัดซ้ือวัสดุชันสูตร 48,850.00           48,850.00      บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากดั บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2563/01723

ราคาทีเ่สนอ 48,850.00 บาท ราคา 48,850.00 บาท ลงวันที ่30 ตุลาคม 2562
จัดซ้ือวัสดุชันสูตร 29,318.00           29,318.00      บริษัท แอฟฟินเิทค็ จ ากดั บริษัท แอฟฟินเิทค็ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2563/01724

ราคาทีเ่สนอ 29,318.00 บาท ราคา 29,318.00 บาท ลงวันที ่30 ตุลาคม 2562
จัดซ้ือวัสดุชันสูตร 11,372.00           11,372.00      บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากดับริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2563/01725

ราคาทีเ่สนอ 11,372.00 บาท ราคา 11,372.00 บาท ลงวันที ่30 ตุลาคม 2562

16 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

17 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

18 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

19 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

20 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

21 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

22 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

23 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

24 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

25 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

26 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

27 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

28 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

29 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ


