
แบบ สขร. 1

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

จา้งเหมาบริการ นางสาวจนิดารัตน ์แกว้ฟู นางสาวจนิดารัตน ์แกว้ฟู สัญญาเลขที ่27/2562
ราคาทีเ่สนอ 39,000.00 บาท ราคา 39,000.00 บาท ลงวนัที ่5 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ บริษทั พี.ซี.ซี.เจนเนอรัล ซัพพลาย 
จ ากดั

บริษัท พี.ซี.ซี.เจนเนอรัล ซัพพลาย จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ87/2562
ราคาทีเ่สนอ 20,865.00 บาท ราคา 20,865.00 บาท ลงวนัที ่5 ก.พ 62

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมยนูติทนั
ตกรรม (เปล่ียน Motor Suction 

บริษทั สยามเดนท ์จ ากดั บริษทั สยามเดนท ์จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ88/2562
ราคาทีเ่สนอ 60,000.00 บาท ราคา 60,000.00 บาท ลงวนัที ่5 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที ่2562-01685
ราคาทีเ่สนอ 4,๙00.00 บาท ราคา 4,๙00.00 บาท ลงวนัที ่4 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2562-01686
ราคาทีเ่สนอ 16,000.00 บาท ราคา 16,000.00 บาท ลงวนัที ่4 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที ่2562-01687
ราคาทีเ่สนอ 15,400.00 บาท ราคา 15,400.00 บาท ลงวนัที ่4 ก.พ 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เชียงรายเทคโนคอม ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เชียงรายเทคโนคอม ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ106/2562
ราคาทีเ่สนอ 146,300.00 บาท ราคา 146,300.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เควซีี คอมพวิเตอร์ เควซีี คอมพวิเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ107/2562
ราคาทีเ่สนอ 83,600.00 บาท ราคา 3,600.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ บริษัท กูด๊สปดี คอมพิวเตอร์ จ ากดั บริษัท กูด๊สปดี คอมพิวเตอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ108/2562
ราคาทีเ่สนอ 53,400.00 บาท ราคา 53,400.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ93/2562
ราคาทีเ่สนอ 12,565.00 บาท ราคา 12,565.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ91/2562
ราคาทีเ่สนอ 9,723.80 บาท ราคา 9,723.80 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากดั บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ92/2562
ราคาทีเ่สนอ 2,360.00 บาท ราคา 2,360.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ94/2562
ราคาทีเ่สนอ 27,010.00 บาท ราคา 27,010.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ททีเีมด หจก.ททีเีมด ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ102/2562
ราคาทีเ่สนอ 8,830.00 บาท ราคา 8,830.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

84,000.00      83,600.00           

      27,010.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

9,723.80        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

14              8,830.00         8,830.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

13            27,010.00

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

9 53,400.00           

12              2,630.00         2,630.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

11 9,723.80             

154,000.00    เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

10 12,565.00           12,565.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

8 เฉพาะเจาะจง

5 16,000.00           16,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

54,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 146,300.00         

3            60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

6 15,400.00           15,400.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...มนีำคม..... พ.ศ. 2562

1            39,000.00

4 4,900.00             4,900.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

      39,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

2            20,865.00       20,865.00 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 กุมภำพันธ ์2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...มนีำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ101/2562
ราคาทีเ่สนอ 12,300.00 บาท ราคา 12,300.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ100/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ99/2562
ราคาทีเ่สนอ 9,630.00 บาท ราคา 9,630.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เมดิทอป จ ากดั บริษทั เมดิทอป จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ98/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,800.00 บาท ราคา 4,800.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ96/2562
ราคาทีเ่สนอ 850.00 บาท ราคา 850.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เวชสิน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ95/2562
ราคาทีเ่สนอ 11,865.00 บาท ราคา 11,865.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ97/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,719.96 บาท ราคา 1,719.96 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่103/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,638.00 บาท ราคา 3,638.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่104/2562
ราคาทีเ่สนอ 5,510.50 บาท ราคา 5,510.50 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่105/2562
ราคาทีเ่สนอ 12,476.20 บาท ราคาทีเ่สนอ 12,476.20 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ไทย-อนิเตอร์ ออดิโอ ไทย-อนิเตอร์ ออดิโอ ใบส่ังซ้ือเลขที ่123/2562
ราคาทีเ่สนอ 30,000.00 บาท ราคา 30,000.00 บาท ลงวนัที ่20 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ ดี.จ.ีกรุ๊ป ดี.จ.ีกรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่126/2562
ราคาทีเ่สนอ 27,500.00 บาท ราคา 27,500.00 บาท ลงวนัที ่20 ก.พ 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บริษทั ทวยีนต์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั บริษทั ทวยีนต์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่124/2562
ราคาทีเ่สนอ 8,440.00 บาท ราคา 8,440.00 บาท ลงวนัที ่20 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่122/2562
ราคาทีเ่สนอ 13,200.00 บาท ราคา 13,200.00 บาท ลงวนัที ่20 ก.พ 62

28            13,200.00       14,400.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

26            27,500.00       27,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

27              8,440.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

        5,510.50 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

25            30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

        1,719.96 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

24            12,476.20       12,476.20 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

23              5,510.50

           850.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

22              3,638.00         3,638.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

21              1,719.96

        9,630.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

20            11,865.00       11,865.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

19                 850.00

      12,300.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

18              4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

17              9,630.00

16              3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

15            12,300.00



แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กุมภำพันธ ์2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...มนีำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ซีเอน็ เมดิคอล ซีเอน็ เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่127/2562
ราคาทีเ่สนอ 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ลงวนัที ่20 ก.พ 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ หจก.ททีเีมด หจก.ททีเีมด ใบส่ังซ้ือเลขที ่125/2562
ราคาทีเ่สนอ 2,500.00 บาท ราคาทีเ่สนอ 2,500.00 บาท ลงวนัที ่20 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท12/2562
ราคาทีเ่สนอ 16,005.00 บาท ราคา 16,005.00 บาท ลงวนัที ่18 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากดั บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท ์จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท11/2562
ราคาทีเ่สนอ 13,660.00 บาท ราคา 13,660.00 บาท ลงวนัที ่18 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท9/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,750.00 บาท ราคา 3,750.00 บาท ลงวนัที ่18 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ชมูติร 1967 จ ากดั บริษทั ชมูติร 1967 จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท8/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,180.00 บาท ราคา 4,180.00 บาท ลงวนัที ่18 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท7/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,600.00 บาท ราคา 1,600.00 บาท ลงวนัที ่18 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท10/2562
ราคาทีเ่สนอ 5,244.00 บาท ราคา 5,244.00 บาท ลงวนัที ่18 ก.พ 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั
บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ 

จ ากดั
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท6/2562

ราคาทีเ่สนอ 36,270.00 บาท ราคา 36,270.00 บาท ลงวนัที ่18 ก.พ 62
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ130/2562

ราคาทีเ่สนอ 14,000.00 บาท ราคา 14,000.00 บาท ลงวนัที ่26 ก.พ 62
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ131/2562

ราคาทีเ่สนอ 9,700.00 บาท ราคา 9,700.00 บาท ลงวนัที ่26 ก.พ 62
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ129/2562

ราคาทีเ่สนอ 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท ลงวนัที ่26 ก.พ 62
นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ86/2562

ราคาทีเ่สนอ 18,270.00 บาท ราคา 18,270.00 บาท ลงวนัที ่  กพ. 62
น้ าด่ืมตราต้นโพธิ์ น้ าด่ืมตราต้นโพธิ์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ89/2562

ราคาทีเ่สนอ 6,202.00 บาท ราคา 6,202.00 บาท ลงวนัที ่ 4 กพ. 62
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ70/2562
ราคาทีเ่สนอ 40,846.00 บาท ราคาที ่40,846.00 บาท ลงวนัที ่  กพ. 62

จดัหาวตัถดิุบอาหารผู้ปว่ย   เดือน
 กพ.

จดัซ้ือวสัดุบริโภค น้ าด่ืม กพ .

จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง

42 6,202.00             6,202.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

43 40,846.00           40,846.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

40              1,500.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

41 18,270.00           18,270.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

38            14,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

39              9,700.00         9,700.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

36              5,244.00         5,244.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

37            36,270.00       36,270.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

34              4,180.00         4,180.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

35              1,600.00         1,600.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

32            13,660.00       13,660.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

33              3,750.00         3,750.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

30              2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

31            16,005.00       16,005.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

29              7,000.00         7,000.00 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 กุมภำพันธ ์2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...มนีำคม..... พ.ศ. 2562

บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ82/2562

ราคาทีเ่สนอ 2,813.00 บาท ราคา 2,813.00 บาท ลงวนัที ่  กพ. 62
ร้านไทวสัดุ ร้านไทวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ83/2562

ราคาทีเ่สนอ 990.00 บาท ราคา 990.00 บาท ลงวนัที ่  กพ. 62
ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ84/2562

ราคาทีเ่สนอ 1,395.00 บาท ราคา 1,395.00 บาท ลงวนัที ่  กพ. 62
หจก.วพีี.สตีล หจก.วพีี.สตีล ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ85/2562

ราคาทีเ่สนอ 1,172.00 บาท ราคา 1,172.00 บาท ลงวนัที ่  กพ. 62
ร้านเวยีงชยัการพมิพ์ ร้านเวยีงชยัการพมิพ์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ110/2562

ราคาทีเ่สนอ 22,500.00 บาท ราคา 22,500.00 บาท ลงวนัที ่8 กพ. 62
หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ111/2562

ราคาทีเ่สนอ 7,200.00 บาท ราคา 7,200.00 บาท ลงวนัที ่8 กพ. 62
บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ112/2562

ราคาทีเ่สนอ 4,603.00 บาท ราคา 4,603.00 บาท ลงวนัที ่8 กพ. 62
ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ113/2562

ราคาทีเ่สนอ 8,500.00 บาท ราคา 8,500.00 บาท ลงวนัที ่8 กพ. 62
ร้านสิกขนนัท์ ร้านสิกขนนัท์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ114/2562

ราคาทีเ่สนอ 4,157.00 บาท ราคา 4,157.00 บาท ลงวนัที ่8 กพ. 62
นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ115/2562

ราคาทีเ่สนอ 6,084.00 บาท ราคา 6,084.00 บาท ลงวนัที ่8 กพ. 62
บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ117/2562

ราคาทีเ่สนอ 192.00 บาท ราคา 192.00 บาท ลงวนัที ่8 กพ. 62
ร้านสิกขนนัท์ ร้านสิกขนนัท์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ119/2562

ราคาทีเ่สนอ 90.00 บาท ราคา 90.00 บาท ลงวนัที ่8 กพ. 62
บ.เวลิด์ เคมคีอล ซัพพลาย บ.เวลิด์ เคมคีอล ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ109/2562

ราคาทีเ่สนอ 5,931.00 บาท ราคา 5,931.00 บาท ลงวนัที ่8 กพ. 62
บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ117/2562

ราคาทีเ่สนอ 1,960.00 บาท ราคา 1,960.00 บาท ลงวนัที ่8 กพ. 62
หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ118/2562

ราคาทีเ่สนอ  4,250.๐0 บาท ราคา  4,250.๐0 บาท ลงวนัที ่8 กพ. 62

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์

ค่าจา้งเหมาบริการอืน่

ค่าจา้งเหมาบริการอืน่

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

ค่าจา้งเหมาบริการอืน่

จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน

จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

58              4,250.00         4,250.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

56              5,931.00         5,931.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

57              1,960.00         1,960.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

54                 192.00            192.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

55                   90.00              90.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

52              4,157.00         4,157.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

53              6,084.00         6,084.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

50              4,603.00         4,603.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

51              8,500.00         8,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

48            22,500.00       22,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

49              7,200.00         7,200.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

46              1,395.00         1,395.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

47              1,172.00         1,172.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

44 2,813.00             2,813.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

45                 990.00            990.00 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 กุมภำพันธ ์2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...มนีำคม..... พ.ศ. 2562

ร้านฮาน ิดีไซน์ ร้านฮาน ิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ120/2562
ราคาทีเ่สนอ  1,400.๐0 บาท ราคา  1,400.๐0 บาท ลงวนัที ่18 กพ. 62

บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ121/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,600.00 บาท ราคา 4,600.00 บาท ลงวนัที ่18 กพ. 62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์            33,495.00       55,095.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่620102
ราคาทีเ่สนอ 33,495.00 บาท ราคา 33,495.00  บาท ลงวนัที ่1 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 3,400.00             ไมม่ี บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบฯ จ ากดั บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบฯ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620103
ราคาทีเ่สนอ 3,400.00 บาท ราคา 3,400.00 บาท ลงวนัที ่1 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 18,660.00           20,300.00      บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620104
ราคาทีเ่สนอ 18,660.00 บาท ราคา 18,660.00 บาท ลงวนัที ่1 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 3,980.00             4,800.00        บ.T.Man pharma บ.T.Man pharma ใบส่ังซ้ือเลขที ่620105
ราคาทีเ่สนอ 3,980.00 บาท ราคา 3,980.00 บาท ลงวนัที ่1 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 22,100.00           38,000.00      บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620106
ราคาทีเ่สนอ 22,100.00 บาท ราคา 22,100.00 บาท ลงวนัที ่4 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 2,460.00             ไมม่ี บ.โอสถอนิเตอร์ จ ากดั บ.โอสถอนิเตอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620107
ราคาทีเ่สนอ 2,460.00 บาท ราคา 2,460.00 บาท ลงวนัที ่4 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 4,090.00             4,100.00        บ.PHARMA INOVA บ.PHARMA INOVA ใบส่ังซ้ือเลขที ่620108
ราคาทีเ่สนอ 4,090.00 บาท ราคา 4,090.00 บาท ลงวนัที ่5 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 8,080.00             9,720.00        บ.แอตแลนติค จ ากดั บ.แอตแลนติค จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620109
ราคาทีเ่สนอ 8,080.00 บาท ราคา 8,080.00 บาท ลงวนัที ่5 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 3,240.00             3,831.00        บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620110
ราคาทีเ่สนอ 3,240.00 บาท ราคา 3,240.00 บาท ลงวนัที ่5 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 41,250.00           44,250.00      บ.BIOVALYS จ ากดั บ.BIOVALYS จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620111
ราคาทีเ่สนอ 41,250.00 บาท ราคา 41,250.00 บาท ลงวนัที ่6 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 6,230.00             9,630.00        บ.ภญิโญ ฟาร์มา บ.ภญิโญ ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที ่620112
ราคาทีเ่สนอ 6,230.00 บาท ราคา 6,230.00 บาท ลงวนัที ่12 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 25,894.00           51,200.00      บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที ่620113
ราคาทีเ่สนอ 25,894.00 บาท ราคา 25,894.00 บาท ลงวนัที ่12 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 7,920.00             9,600.00        บ. ซีฟาร์ม จ ากดั บ. ซีฟาร์ม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620114
ราคาทีเ่สนอ 7,920.00 บาท ราคา 7,920.00 บาท ลงวนัที ่14 ก.พ.  62

จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

73 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

70 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

72 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

71 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

68 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

69 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

66 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

67 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

64 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

65 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

62 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

63 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

60              4,600.00         4,600.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

61 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

59              1,400.00         1,400.00 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 กุมภำพันธ ์2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...มนีำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 17,200.00           21,300.00      บ. PROSP Pharma Co. บ. PROSP Pharma Co. ใบส่ังซ้ือเลขที ่620115
ราคาทีเ่สนอ 17,200.00 บาท ราคา 17,200.00 บาท ลงวนัที ่15 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 54,000.00           66,000.00      บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620116
ราคาทีเ่สนอ 54,000.00 บาท ราคา 54,000.00 บาท ลงวนัที ่25 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 89,240.00           ไมม่ี บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที ่620117
ราคาทีเ่สนอ 89,240.00 บาท ราคา 89,240.00 บาท ลงวนัที ่25 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 4,943.40             ไมม่ี บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ใบส่ังซ้ือเลขที ่620118
ราคาทีเ่สนอ 4,943.40 บาท ราคา 4,943.40 บาท ลงวนัที ่26 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 29,424.00           32,400.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620119
ราคาทีเ่สนอ 29,424.00 บาท ราคา 29,424.00 บาท ลงวนัที ่25 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 35,310.00           39,780.00      บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที ่620120
ราคาทีเ่สนอ 35,310.00 บาท ราคา 35,310.00 บาท ลงวนัที ่26 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 70,312.20           ไมม่ี องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที ่620121
ราคาทีเ่สนอ 70,312.20 บาท ราคา 70,312.20 บาท ลงวนัที ่26 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 11,600.00           12,800.00      บ.ไบโอฟาร์ม  จ ากดั บ.ไบโอฟาร์ม  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620123
ราคาทีเ่สนอ 11,600.00 บาท ราคา 11,600.00 บาท ลงวนัที ่25 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 3,400.00             3,400.00        บ.พาตาร์แลบ จ ากดั บ.พาตาร์แลบ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620124
ราคาทีเ่สนอ 3,400.00 บาท ราคา 3,400.00 บาท ลงวนัที ่28 ก.พ.  62

82 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

81 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

80 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

79 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

78 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

77 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

76 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

75 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

74 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ


