
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 ่พ138 /2562
ราคาทีเ่สนอ 20,220.00 บาท ราคา 20,220.00 บาท ลงวนัที ่ มี.ค. 62

น้า้ด่ืมตราต้นโพธิ์ น้า้ด่ืมตราต้นโพธิ์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ139 /2562
ราคาทีเ่สนอ 7,241.00 บาท ราคา 7,241.00 บาท ลงวนัที ่ 1 ม.ีค. 62

บริษทั วทิวสัการค้าจ้ากดั บริษทั วทิวสัการค้าจ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ141 /2562
ราคาทีเ่สนอ 12,532.00 บาท ราคา 12,532.00 บาท ลงวนัที ่ 5 ม.ีค. 62
บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน จ้ากดั บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ142 /2562
ราคาทีเ่สนอ 10,096.64 บาท ราคา 10,096.64 บาท ลงวนัที ่ 5 ม.ีค. 62

ร้าน เอน็ยู.เมดิคอล ร้าน เอน็ยู.เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ143 /2562
ราคาทีเ่สนอ 16,300.00 บาท ราคา 16,300.00 บาท ลงวนัที ่ 5 ม.ีค. 62

บริษทั ลัคคลีนนิง่ ซัพพลาย จ้ากดั บริษทั ลัคคลีนนิง่ ซัพพลาย จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ144 /2562
ราคาทีเ่สนอ 4,810.00 บาท ราคา 4,810.00 บาท ลงวนัที ่ 5 ม.ีค. 62

นายเปง็  มาค้า นายเปง็  มาค้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ145 /2562
ราคาทีเ่สนอ 555.00 บาท ราคา 555.00 บาท ลงวนัที ่ 5 ม.ีค. 62

ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ146 /2562
ราคาทีเ่สนอ 9,932.00 บาท ราคา 9,932.00 บาท ลงวนัที ่ 5 ม.ีค. 62

หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ147 /2562
ราคาทีเ่สนอ  17,000.๐0 บาท ราคา  17,000.๐0 บาท ลงวนัที ่ 5 ม.ีค. 62
หจก.พพีแีอล โปรเฟสชั่นนัล ไอที เซอร์วิส หจก.พพีแีอล โปรเฟสชั่นนัล ไอที เซอร์วิส ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ148 /2562
ราคาทีเ่สนอ  2,320.๐0 บาท ราคา  2,320.๐0 บาท ลงวนัที ่ 5 ม.ีค. 62

หจก.เควซีี คอมพวิเตอร์ หจก.เควซีี คอมพวิเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ163 /2562
ราคาทีเ่สนอ 3,740.00 บาท ราคา 3,740.00 บาท ลงวนัที ่ 13 ม.ีค. 62

บจก.รุ่งทรัพยว์อเตอร์เวร์ิค บจก.รุ่งทรัพยว์อเตอร์เวร์ิค ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ164 /2562
ราคาทีเ่สนอ 235.40 บาท ราคา 235.40 บาท ลงวนัที ่ 13 ม.ีค. 62
บ.เวลิด์ เคมคีอล ซัพพลาย บ.เวลิด์ เคมคีอล ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ165 /2562

ราคาทีเ่สนอ 4,800.00 บาท ราคา 4,800.00 บาท ลงวนัที ่ 13 ม.ีค. 62
หจก.ไอทโีปรเจค็แอนด์ซัพพลาย หจก.ไอทโีปรเจค็แอนด์ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ166 /2562
ราคาทีเ่สนอ 1,180.00 บาท ราคา 1,180.00 บาท ลงวนัที ่ 13 ม.ีค. 62

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มนีำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....3..... เดอืน ...เมษำยน..... พ.ศ. 2562

1            20,220.00       20,220.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จดัหาวตัถดิุบอาหารผู้ปว่ย   เดือน
 มคี.

2              7,241.00         7,241.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

3            12,532.00       12,532.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

4 10,096.64           10,096.64      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

5 16,300.00           16,300.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

6 4,810.00             4,810.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 555.00                555.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

8 9,932.00             9,932.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

9 17,000.00           17,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

10 2,320.00             2,320.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

11 3,740.00             3,740.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

12                 235.40            235.40 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

13              4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

14              1,180.00         1,180.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จดัซ้ือวสัดุบริโภค น้า้ด่ืม มคี .

จดัซ้ือวสัดุส้านกังาน

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ

จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มนีำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....3..... เดอืน ...เมษำยน..... พ.ศ. 2562

ร้านพเีอสอาร์ เซอร์วสิ ร้านพเีอสอาร์ เซอร์วสิ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ167 /2562
ราคาทีเ่สนอ 1,000.00 บาท ราคา 1,000.00 บาท ลงวนัที ่ 13 ม.ีค. 62

ร้านสิกขนนัทก์ารเกษตร ร้านสิกขนนัทก์ารเกษตร ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ168 /2562
ราคาทีเ่สนอ 670.00 บาท ราคา 670.00 บาท ลงวนัที ่ 13 ม.ีค. 62

หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ169 /2562
ราคาทีเ่สนอ  520.๐0 บาท ราคา  520.๐0 บาท ลงวนัที ่ 13 ม.ีค. 62

ร้านสิกขนนัท์ ร้านสิกขนนัท์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ174 /2562
ราคาทีเ่สนอ  2,875.๐0 บาท ราคา  2,875.๐0 บาท ลงวนัที ่ 19 ม.ีค. 62

ร้านสิกขนนัท์ ร้านสิกขนนัท์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ175 /2562
ราคาทีเ่สนอ  750.๐0 บาท ราคา  750.๐0 บาท ลงวนัที ่ 19 ม.ีค. 62

หจก.มนัทนา ผ้ามา่น หจก.มนัทนา ผ้ามา่น ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ176 /2562
ราคาทีเ่สนอ  12,000.๐0 บาท ราคา 12,000.๐0 บาท ลงวนัที ่ 19 ม.ีค. 62

บริษทั วทิวสัการค้าจ้ากดั บริษทั วทิวสัการค้าจ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ179 /2562
ราคาทีเ่สนอ 320.00 บาท ราคา 320.00 บาท ลงวนัที ่ 19 ม.ีค. 62

ร้านฮาน ิดีไซน์ ร้านฮาน ิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ180 /2562
ราคาทีเ่สนอ 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวนัที ่ 19 ม.ีค. 62

ร้านฮาน ิดีไซน์ ร้านฮาน ิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ181 /2562
ราคาทีเ่สนอ 20,000.00 บาท ราคา 20,000.00 บาท ลงวนัที ่ 19 ม.ีค. 62

ร้านสากลการเกษตร 2015 ร้านสากลการเกษตร 2016 ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ198 /2562
ราคาทีเ่สนอ 4,066.00 บาท ราคา 4,066.00 บาท ลงวนัที ่ 29 ม.ีค. 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค การไฟฟา้ส่วนภมูภิาค ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ150/2562
ราคาทีเ่สนอ 228,435.61 บาท ราคา 228,435.61 บาท ลงวนัที ่5 ม.ีค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน บริษทั ทวี ี(ไทยแลนด์) จ้ากดั บริษทั ทวี ี(ไทยแลนด์) จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ151/2562
ราคาทีเ่สนอ 27,400.00 บาท ราคา 27,400.00 บาท ลงวนัที ่6 ม.ีค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน บริษทั สินธานอีเิล็คทรอนกิค์ จ้ากดั บริษทั สินธานอีเิล็คทรอนกิค์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ152/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,045.00 บาท ราคา 1,045.00 บาท ลงวนัที ่6 ม.ีค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ บ.ีเค.แพร่มาร์เกต็ต้ิง บ.ีเค.แพร่มาร์เกต็ต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ153/2562
ราคาทีเ่สนอ 54,000.00 บาท ราคา 54,000.00 บาท ลงวนัที ่6 ม.ีค 62

15              1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

16                 670.00            670.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

17                 520.00            520.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

18              2,875.00         2,875.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

19                 750.00            750.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

20            12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

21                 320.00            320.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

22              5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

23            20,000.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

24              4,066.00         4,066.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

25 228,435.61         228,435.61    เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

26 27,400.00           29,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

27 1,045.00             1,500.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

28 54,000.00           71,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จดัซ้ือวสัดุส้านกังาน

จดัซ้ือวสัดุการเกษตร

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์

ค่าจา้งเหมาบริการอืน่

ค่าจา้งเหมาบริการอืน่

ค่าจา้งเหมาบริการอืน่

จดัซ้ือวสัดุส้านกังาน

จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าจา้งเหมาบริการอืน่

จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มนีำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....3..... เดอืน ...เมษำยน..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ170/2562
ราคาทีเ่สนอ 7,704.00 บาท ราคา 7,704.00 บาท ลงวนัที ่19 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ้ากดั บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ171/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,719.96 บาท ราคา 1,719.96 บาท ลงวนัที ่19 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั โพสเฮลแคร์ จ้ากดั บริษทั โพสเฮลแคร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ172/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,660.00 บาท ราคา 4,660.00 บาท ลงวนัที ่19 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ173/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,660.00 บาท ราคา 4,660.00 บาท ลงวนัที ่19 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ176/2562
ราคาทีเ่สนอ 2,055.00 บาท ราคา 2,055.00 บาท ลงวนัที ่20 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เรียลเมด จ้ากดั บริษทั เรียลเมด จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ177/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,260.00 บาท ราคา 1,260.00 บาท ลงวนัที ่20 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ178/2562
ราคาทีเ่สนอ 14,955.50 บาท ราคา 14,955.50 บาท ลงวนัที ่20 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ้ากดั

บริษทั เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ้ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ179/2562
ราคาทีเ่สนอ 12,660.00 บาท ราคา 12,660.00 บาท ลงวนัที ่20 ม.ีค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ หจก.เควซีี คอมพวิเตอร์ หจก.เควซีี คอมพวิเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ183/2562
ราคาทีเ่สนอ 10,020.00 บาท ราคา 10,020.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ีค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ บริษทั กูด้สปดี คอมพวิเตอร์ จ้ากดั บริษทั กูด้สปดี คอมพวิเตอร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ182/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,990.00 บาท ราคา 3,990.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไทยกอ๊ส จ้ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ186/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,700.00 บาท ราคา 3,700.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ้ากดั บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ185/2562
ราคาทีเ่สนอ 5,100.00 บาท ราคา 5,100.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากดั บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ184/2562
ราคาทีเ่สนอ 7,260.00 บาท ราคา 7,260.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ้ากดั บริษทั ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ187/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,300.00 บาท ราคา 1,300.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ีค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ หจก.เควซีี คอมพวิเตอร์ หจก.เควซีี คอมพวิเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ192/2562
ราคาทีเ่สนอ 10,400.00 บาท ราคา 10,400.00 บาท ลงวนัที ่27 ม.ีค 62

29 7,704.00             7,704.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

30 1,719.96             1,719.96        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

31 4,660.00             4,660.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

32 1,797.60             1,797.60        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

33              2,055.00         2,055.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

34              1,260.00         1,260.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

35            14,988.50       14,955.50 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

36            12,660.00       12,660.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

37            10,020.00       11,400.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

38              3,990.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

39              3,700.00         3,700.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

40              5,100.00         5,100.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

41              7,260.00         7,260.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

42              1,300.00         1,300.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

43            10,400.00       10,400.00 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 มนีำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....3..... เดอืน ...เมษำยน..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ร้านพแีอนด์เอม็คลีนคิคอมพวิเตอร์ ร้านพแีอนด์เอม็คลีนคิคอมพวิเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ193/2562
ราคาทีเ่สนอ 163,200.00 บาท ราคา 163,200.00 บาท ลงวนัที ่27 ม.ีค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ บริษทั กูด้สปดี คอมพวิเตอร์ จ้ากดั บริษทั กูด้สปดี คอมพวิเตอร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ191/2562
ราคาทีเ่สนอ 76,660.00 บาท ราคา 76,660.00 บาท ลงวนัที ่27 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ้ากดั
บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ 

จ้ากดั
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท14/2562

ราคาทีเ่สนอ 5,680.00 บาท ราคา 5,680.00 บาท ลงวนัที ่28 ม.ีค 62
จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ้ากดั
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ้ากดั
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท15/2562

ราคาทีเ่สนอ 2,075.80 บาท ราคา 2,075.80 บาท ลงวนัที ่28 ม.ีค 62
จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ้ากดั
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ้ากดั
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท13/2562

ราคาทีเ่สนอ 8,110.60 บาท ราคา 8,110.60 บาท ลงวนัที ่28 ม.ีค 62
จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม

บริษทั ไดรว ์เด็นทัล่ อนิคอร์ปอเรชัน่
 จ้ากดั

บริษทั ไดรว ์เด็นทัล่ อนิคอร์
ปอเรชัน่ จ้ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท16/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,625.00 บาท ราคา 1,625.00 บาท ลงวนัที ่28 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม
หจก.เมดิคอล อคีวปิเมนท ์เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วสิ
หจก.เมดิคอล อคีวปิเมนท ์เซลล์ 

แอนด์ เซอร์วสิ
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท17/2562

ราคาทีเ่สนอ 17,000.00 บาท ราคา 17,000.00 บาท ลงวนัที ่28 ม.ีค 62
จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ทนัตสยาม จ้ากดั บริษทั ทนัตสยาม จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท18/2562

ราคาทีเ่สนอ 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ลงวนัที ่28 ม.ีค 62
จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษทั เออซีี เฮลธแ์คร์ จ้ากดั บริษทั เออซีี เฮลธแ์คร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่01692/2562

ราคาทีเ่สนอ 6,704.00 บาท ราคา 6,704.00 บาท ลงวนัที ่4 ม.ีค 62
จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ 
จ้ากดั

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ 
จ้ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่01691/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,440.00 บาท ราคา 3,440.00 บาท ลงวนัที ่4 ม.ีค 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ้ากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่01690/2562
ราคาทีเ่สนอ 42,340.00 บาท ราคา 42,340.00 บาท ลงวนัที ่4 ม.ีค 62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.แอล.บ.ีเอส. แลบฯ บ.แอล.บ.ีเอส. แลบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่620125
ราคาทีเ่สนอ 15,700.00 บาท ราคา 15,700.00  บาท ลงวนัที ่1 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ้ากดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620128
ราคาทีเ่สนอ 20,000.00 บาท ราคา 20,000.00 บาท ลงวนัที ่4 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ้ากดั บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620129
ราคาทีเ่สนอ 18,318.40 บาท ราคา 18,318.40 บาท ลงวนัที ่5 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.แกว้มงักรเภสัช จ้ากดั บ.แกว้มงักรเภสัช จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่6201131
ราคาทีเ่สนอ 4,500.00 บาท ราคา 4,500.00 บาท ลงวนัที ่20 ม.ีค.  62

44          163,200.00     166,400.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

46              5,680.00         5,680.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

45            76,660.00       92,700.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

48              8,110.60         8,110.60 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

47              2,075.80         2,075.80 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

50            17,000.00       17,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

49              1,625.00         1,625.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

52              6,704.00         6,704.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

51              7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

54            42,340.00       42,340.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

53              3,440.00         3,440.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

56 20,000.00           24,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

55            15,700.00       16,300.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

58 4,500.00             5,000.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

57 18,318.40           26,500.00      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 มนีำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....3..... เดอืน ...เมษำยน..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่620130
ราคาทีเ่สนอ 32,400.00 บาท ราคา 32,400.00 บาท ลงวนัที ่5 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที ่620126
ราคาทีเ่สนอ 9,672.80 บาท ราคา 9,672.80 บาท ลงวนัที ่5 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.สหแพทยเ์ภสัช จ้ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620127
ราคาทีเ่สนอ 23,765.00 บาท ราคา 23,765.00 บาท ลงวนัที ่5 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.พนาพฒัน ์จ้ากดั บ.พนาพฒัน ์จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620133
ราคาทีเ่สนอ 10,800.00 บาท ราคา 10,800.00 บาท ลงวนัที ่5 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.ภญิโญ ฟาร์มา บ.ภญิโญ ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที ่620132
ราคาทีเ่สนอ 3,817.50 บาท ราคา 3,817.50 บาท ลงวนัที ่6 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.T.N.P เฮลทแ์คร์ บ.T.N.P เฮลทแ์คร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่620134
ราคาทีเ่สนอ 5,640.00 บาท ราคา 5,640.00 บาท ลงวนัที ่7 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที ่620135
ราคาทีเ่สนอ 1,950.00 บาท ราคา 1,950.00 บาท ลงวนัที ่8 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ ใบส่ังซ้ือเลขที ่620136
ราคาทีเ่สนอ 12,140.00 บาท ราคา 12,140.00 บาท ลงวนัที ่8 ก.พ.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.พาตาร์แลบ จ้ากดั บ.พาตาร์แลบ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620137
ราคาทีเ่สนอ 9,050.00 บาท ราคา 9,050.00 บาท ลงวนัที ่11 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ กองควบคุมยาเสพติด กองควบคุมยาเสพติด ใบส่ังซ้ือเลขที ่620138
ราคาทีเ่สนอ 5,850.00 บาท ราคา 5,850.00 บาท ลงวนัที ่11 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ้ากดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620139
ราคาทีเ่สนอ 30,000.00 บาท ราคา 30,000.00 บาท ลงวนัที ่11 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ้ากดั บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620141
ราคาทีเ่สนอ 12,172.00 บาท ราคา 12,172.00 บาท ลงวนัที ่11 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบฯ จ้ากดั บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบฯ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620140
ราคาทีเ่สนอ 1000.00 บาท ราคา 1000.00 บาท ลงวนัที ่13 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ใบส่ังซ้ือเลขที ่620142
ราคาทีเ่สนอ 13,499.90 บาท ราคา 13,499.90 บาท ลงวนัที ่14 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที ่620143
ราคาทีเ่สนอ 2,182.80 บาท ราคา 2,182.80 บาท ลงวนัที ่15 ม.ีค.  62

60 9,672.80             ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

59 32,400.00           54,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

61 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

62 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

33,800.00      

10,800.00           ไมม่ี

63 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

64 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

3,817.50             4,500.00        

5,640.00             6,350.00        

65 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

66 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

1,950.00             3,750.00        

12,140.00           12,440.00      

67 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

68 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

9,050.00             9,275.00        

5,850.00             ไมม่ี

69 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

70 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

30,000.00           30,000.00      

12,172.00           7,081.60        

71 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

72 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

1,000.00             ไมม่ี

13,449.90           ไมม่ี

73 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

2,182.80             2,400.00        

23,765.00           
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จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที ่620144
ราคาทีเ่สนอ 14,766.00 บาท ราคา 14,766.00 บาท ลงวนัที ่15 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 11,000.00           บ. มาซา แลบ จ้ากดั บ. มาซา แลบ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620146
ราคาทีเ่สนอ 11,000.00 บาท ราคา 11,000.00 บาท ลงวนัที ่18 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ้ากดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620145
ราคาทีเ่สนอ 58,800.00 บาท ราคา 85,800.00 บาท ลงวนัที ่18 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 66,720.00           บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที ่620150
ราคาทีเ่สนอ 66,720.00 บาท ราคา 66,720.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.บรูพาโอสถ จ้ากดั บ.บรูพาโอสถ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620149
ราคาทีเ่สนอ 19,600.00 บาท ราคา 196000.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.ไบโอฟาร์ม  จ้ากดั บ.ไบโอฟาร์ม  จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620151
ราคาทีเ่สนอ 22,000.00 บาท ราคา 22,000.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที ่620148
ราคาทีเ่สนอ 67,864.00 บาท ราคา 67,864.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ลงวนัที ่25 ม.ีค.  62
ราคาทีเ่สนอ 65,487.50 บาท ราคา 65,487.50 บาท ลงวนัที ่26 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.สหแพทยเ์ภสัช จ้ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620153
ราคาทีเ่สนอ 18,420.00 บาท ราคา 18,420.00 บาท ลงวนัที ่26 ม.ีค.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ้ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620154
ราคาทีเ่สนอ 21,374.00 บาท ราคา 21,374.00 บาท ลงวนัที ่28 ม.ีค.  62

74 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

14,766.00           15,700.00      

75 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

76 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

ไมม่ี

58,800.00           70,824.00      

77 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

78 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

ไมม่ี

19,600.00           25,600.00      

79 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

80 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

22,000.00           ไมม่ี

67,864.00           81,879.00      

81 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

82 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

65,487.50           84,000.00      

18,420.00           20,100.00      

21,374.00           23,970.00      83 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ


