
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ884/2561

ราคาทีเ่สนอ 17,848.00 บาท ราคา 17,848.00 บาท ลงวนัที ่ 3 ธค. 61
น้า้ด่ืมตราต้นโพธิ์ น้า้ด่ืมตราต้นโพธิ์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ833/2561

ราคาทีเ่สนอ 6,613.00 บาท ราคา 6,613.00 บาท ลงวนัที ่  3 ธค. 61
ร้าน ฮาน ิดีไซน์ ร้าน ฮาน ิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ898/2561

ราคาทีเ่สนอ 14,663.50 บาท ราคา 14,663.50 บาท ลงวนัที ่ 4 ธค. 61
บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน จ้ากดั บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ899/2561

ราคาทีเ่สนอ 17,860.96 บาท ราคา 17,860.96 บาท ลงวนัที ่ 4 ธค. 61
นายเปง็  มาค้า นายเปง็  มาค้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ900/2562

ราคาทีเ่สนอ 400.00 บาท ราคา 400.00 บาท ลงวนัที ่ 4 ธค. 61
นายเปง็  มาค้า นายเปง็  มาค้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ900/2563

ราคาทีเ่สนอ 400.00 บาท ราคา 400.00 บาท ลงวนัที ่ 4 ธค. 61
ร้าน เอน็ยู.เมดิคอล ร้าน เอน็ยู.เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ902/2561

ราคาทีเ่สนอ 7,200.00 บาท ราคา 7,200.00 บาท ลงวนัที ่ 4 ธค. 61
24,317.00           ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ903/2561

ราคาทีเ่สนอ 24,317.00 บาท ราคา 24,317.00 บาท ลงวนัที ่ 4 ธค. 61
หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ904/2561

ราคาทีเ่สนอ  20,520.๐0 บาท ราคา  20,520.๐0 บาท ลงวนัที ่ 4 ธค. 61
บริษทั บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ บริษทั บางกอก เมดิคอล ซอฟแวร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ919/2561
ราคาทีเ่สนอ 19,855.00 บาท ราคา 19,855.00 บาท ลงวนัที ่ 7 ธค. 61

ร้านสิกขนนัทก์ารเกษตร ร้านสิกขนนัทก์ารเกษตร ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ920/2561
ราคาทีเ่สนอ 580.00 บาท ราคา 580.00 บาท ลงวนัที ่ 7 ธค. 61

ร้าน บา้นเหล่าคาร์แคร์ ร้าน บา้นเหล่าคาร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ929/2561
ราคาทีเ่สนอ 150.00 บาท ราคา 150.00 บาท ลงวนัที ่ 12 ธค. 61

บริษทั กญัญาโม จ้ากดั บริษทั กญัญาโม จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ934/2561
ราคาทีเ่สนอ 3,745.00 บาท ราคา 3,745.00 บาท ลงวนัที ่ 17 ธค. 61

บริษทั มา-จสัมนิ จ้ากดั บริษทั มา-จสัมนิ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ935/2561
ราคาทีเ่สนอ 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวนัที ่17 ธค. 61

จดัซ้ือวสัดุบริโภค14 10,000.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

13 3,745.00             เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จดัซ้ือวสัดุบริโภค

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

11 จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ 580.00                

12 150.00                

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

10 จา้งเหมาบริการอืน่ 19,855.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

9 จดัซ้ือคอมพวิเตอร์ 20,520.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

8 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

6 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 7,200.00             เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

5 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 400.00                เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

4 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 17,860.96           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

3 จดัซ้ือวสัดุส้านกังาน 14,663.50           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

2 จดัซ้ือวสัดุบริโภค น้า้ด่ืม ธค . 6,613.00             เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

1 จดัหาวตัถดิุบอาหารผู้ปว่ย   เดือน
 ธค.

17,848.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน ธนัวำคม 2561
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...มกรำคม..... พ.ศ. 2562

2,760.00             



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน ธนัวำคม 2561
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...มกรำคม..... พ.ศ. 2562

ร้าน สยามการค้า ร้าน สยามการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ936/2561
ราคาทีเ่สนอ 16,600.00 บาท ราคา 16,600.00 บาท ลงวนัที ่18 ธค. 61

ร้านบญุแกว้ตา ร้านบญุแกว้ตา ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ958/2561
ราคาทีเ่สนอ 3,600.00 บาท ราคา 3,600.00 บาท ลงวนัที ่27 ธค. 61

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ้ากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2562-01679
ราคาทีเ่สนอ 32,900.00 บาท ราคา 32,900.00 บาท ลงวนัที ่3 ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษทั เออซีี เฮลธแ์คร์ จ้ากดั บริษทั เออซีี เฮลธแ์คร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2562-01678
ราคาทีเ่สนอ 2,750.00 บาท ราคา 2,750.00 บาท ลงวนัที ่3 ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บ. แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ้ากดั บ. แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2562-01677
ราคาทีเ่สนอ 5,490.00 บาท ราคา 5,490.00 บาท ลงวนัที ่3 ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เวชสิน หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ887/2561
ราคาทีเ่สนอ 4,220.00 บาท ราคา 4,220.00 บาท ลงวนัที ่๓ ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ888/2561
ราคาทีเ่สนอ 28,698.70 บาท ราคา 28,698.70 บาท ลงวนัที ่๓ ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ889/2561
ราคาทีเ่สนอ 5,778.00 บาท ราคา 5,778.00 บาท ลงวนัที ่๓ ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไซเอนซ์เมด จ้ากดั บริษทั ไซเอนซ์เมด จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ890/2561
ราคาทีเ่สนอ 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวนัที ่๓ ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ททีเีมด หจก.ททีเีมด ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ891/2561
ราคาทีเ่สนอ 4,620.00 บาท ราคา 4,620.00 บาท ลงวนัที ่๓ ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บ. บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ้ากดั บ. บเีวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ892/2561
ราคาทีเ่สนอ 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวนัที ่๓ ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ912/2561
ราคาทีเ่สนอ 10,790.00 บาท ราคา 10,790.00 บาท ลงวนัที ่6 ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บ. เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ้ากดั บ. เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ913/2561
ราคาทีเ่สนอ 21,015.00 บาท ราคา 21,015.00 บาท ลงวนัที ่6 ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ้ากดั บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ914/2561
ราคาทีเ่สนอ 4,200.00 บาท ราคา 4,200.00 บาท ลงวนัที ่6 ธ.ค 61

28              4,200.00

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ

26

27 21,015.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

4,000.00             เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

23 2,000.00             เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

10,790.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

25

21 28,698.70           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

24 4,620.00             เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

20 4,220.00             เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

22 5,778.00             เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

18              2,750.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

19              5,490.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

16 3,600.00             เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

17            32,900.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

15 16,600.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน ธนัวำคม 2561
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...มกรำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ915/2561
ราคาทีเ่สนอ 7,083.40 บาท ราคา 7,083.40 บาท ลงวนัที ่6 ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากดั บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ916/2561
ราคาทีเ่สนอ 3,360.00 บาท ราคา 3,360.00 บาท ลงวนัที ่6 ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ917/2561
ราคาทีเ่สนอ 1,120.00 บาท ราคา 1,120.00 บาท ลงวนัที ่6 ธ.ค 61

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ้ากดั บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ938/2561
ราคาทีเ่สนอ 37,500.00 บาท ราคา 37,500.00 บาท ลงวนัที ่19 ธ.ค 61

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซม บา้นเหล่าการชา่ง บา้นเหล่าการชา่ง ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ926/2561
ครุภณัฑ์ยานพาหนะฯ ราคาทีเ่สนอ 1,650.00 บาท ราคา 1,650.00 บาท ลงวนัที ่12 ธ.ค 61
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ร้านน้า้ปาย เปเปอร์ฟอร์ม ร้านน้า้ปาย เปเปอร์ฟอร์ม ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ924/2561

ราคาทีเ่สนอ 25,000.00 บาท ราคา 25,000.00 บาท ลงวนัที ่12 ธ.ค 61
จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ้ากดั บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ925/2561

ราคาทีเ่สนอ 21,000.00 บาท ราคา 21,000.00 บาท ลงวนัที ่12 ธ.ค 61
จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซม บริษทั โตโยต้าเชยีงราย จ้ากดั บริษทั โตโยต้าเชยีงราย จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ939/2561
ครุภณัฑ์ยานพาหนะฯ ราคาทีเ่สนอ 5,482.15 บาท ราคา 5,482.15 บาท ลงวนัที ่19 ธ.ค 61
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บ. แอนทนั เมดิซายเอนซ์ จ้ากดั บ. แอนทนั เมดิซายเอนซ์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ940/2561

ราคาทีเ่สนอ 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท ลงวนัที ่19 ธ.ค 61
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บ. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ้ากดั บ. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ941/2561

ราคาทีเ่สนอ 1,950.00 บาท ราคา 1,950.00 บาท ลงวนัที ่19 ธ.ค 61
จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ หจก.เชยีงรายโปรเฟสชัน่แนล กรุ๊ป หจก.เชยีงรายโปรเฟสชัน่แนล กรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ942/2561

ราคาทีเ่สนอ 3,150.00 บาท ราคา 3,150.00 บาท ลงวนัที ่19 ธ.ค 61
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ พเีอสอาร์ เซอร์วสิ พเีอสอาร์ เซอร์วสิ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ947/2561

ราคาทีเ่สนอ 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ลงวนัที ่19 ธ.ค 61
เชา่ระบบอนิเตอร์เนต็ บ. กสท โทรคมนาคม จ้ากัด (มหาชน) บ. กสท โทรคมนาคม จ้ากัด (มหาชน) ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ928/2561

ราคาทีเ่สนอ 44,000.00 บาท ราคา 44,000.00 บาท ลงวนัที ่12 ธ.ค 61
จา้งเหมาบริการ พนกังานบริการ นายสุรินทร์ มณีจนัทร์สุข นายสุรินทร์ มณีจนัทร์สุข สัญญาเลขที ่25/2561

ราคาทีเ่สนอ 39,000.00 บาท ราคา 39,000.00 บาท ลงวนัที ่28 ธ.ค 61
จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ955/2561

ราคาทีเ่สนอ 21,800.00 บาท ราคา 21,800.00 บาท ลงวนัที ่26 ธ.ค 61
43            22,000.00

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

30              3,360.00

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

29              7,083.40

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

31              1,120.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

32            37,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

33              1,650.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

34            25,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

35            21,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

36              5,482.15 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

37              1,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

38              1,950.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

39              1,050.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

             2,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

41            48,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

42            39,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ
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