
แบบ สขร. 1

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

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ หจก.เมดิคอล อคีวปิเมนท ์เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

หจก.เมดิคอล อคีวปิเมนท ์เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ215/2562
ราคาทีเ่สนอ 48,000.00 บาท ราคา 48,000.00 บาท ลงวนัที ่10 เม.ย 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ สัญญาเลขที ่ชร.วชร.33/2562
ราคาทีเ่สนอ 210,500.00 บาท ราคา 210,500.00 บาท ลงวนัที ่10 เม.ย 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ สัญญาเลขที ่ชร.วชร.31/2562
ราคาทีเ่สนอ 32,250.00 บาท ราคา 32,250.00 บาท ลงวนัที ่10 เม.ย 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ บริษัท เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากดั บริษัท เอ็ม.บ.ีดี.เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากดั สัญญาเลขที ่ชร.วชร.32/2562
ราคาทีเ่สนอ 54,900.00 บาท ราคา 54,900.00 บาท ลงวนัที ่17 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท19/2562
ราคาทีเ่สนอ 7,880.00 บาท ราคา 7,880.00 บาท ลงวนัที ่17 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท20/2562
ราคาทีเ่สนอ 8,761.16 บาท ราคา 8,761.16 บาท ลงวนัที ่17 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท22/2562
ราคาทีเ่สนอ 5,244.00 บาท ราคา 5,244.00 บาท ลงวนัที ่17 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท24/2562
ราคาทีเ่สนอ 20,360.00 บาท ราคา 20,360.00 บาท ลงวนัที ่17 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั บริษทั ทนัตสยาม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท23/2562
ราคาทีเ่สนอ 21,475.00 บาท ราคา 21,475.00 บาท ลงวนัที ่17 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ชมูติร 1967 จ ากดั บริษทั ชมูติร 1967 จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท21/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,180.00 บาท ราคา 4,180.00 บาท ลงวนัที ่17 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ231/2562
ราคาทีเ่สนอ 12,639.00 บาท ราคา 12,639.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ232/2562
ราคาทีเ่สนอ 14,919.80 บาท ราคา 14,919.80 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ทแ์ล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ทแ์ล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ233/2562
ราคาทีเ่สนอ 13,306.00 บาท ราคา 13,306.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั บริษทั ชยัศิริเวชภณัฑ์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ234/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

13            13,306.00       13,306.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

11 12,369.00           12,369.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

14              1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

9 21,475.00           21,475.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

12            14,919.80       14,919.80 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 5,244.00             5,244.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

10 4,180.00             4,180.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

5 7,880.00             7,880.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

8 20,360.00           20,360.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

3            32,250.00       32,900.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

6 8,761.16             8,761.16        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มนีำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....2..... เดอืน ...พฤษภำคม..... พ.ศ. 2562

1            48,000.00

4 54,900.00           88,500.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

      48,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

2          210,500.00     215,000.00 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 มนีำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....2..... เดอืน ...พฤษภำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ235/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,279.25 บาท ราคา 4,279.25 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ททีเีมด หจก.ททีเีมด ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ236/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,060.00 บาท ราคา 3,060.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ237/2562
ราคาทีเ่สนอ 7,970.00 บาท ราคา 7,970.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ238/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,241.20 บาท ราคา 1,241.20 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เฮลทแ์คร์ จ ากดั บริษทั เฮลทแ์คร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ239/2562
ราคาทีเ่สนอ 20,400.00 บาท ราคา 20,400.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ240/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,719.96 บาท ราคา 1,719.96 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ241/2562
ราคาทีเ่สนอ 850.00 บาท ราคา 850.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ ากดั

บริษทั เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ242/2562
ราคาทีเ่สนอ 6,400.00 บาท ราคา 6,400.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากดั บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ243/2562
ราคาทีเ่สนอ 10,650.00 บาท ราคา 10,650.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ244/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,996.00 บาท ราคา 4,996.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์เมด จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ245/2562
ราคาทีเ่สนอ 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากดั บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ246/2562
ราคาทีเ่สนอ 21,000.00 บาท ราคา 21,000.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน บริษทั สินธานอีเีล็คทรอนกิค์ จ ากดั บริษทั สินธานอีเีล็คทรอนกิค์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ247/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,045.00 บาท ราคา 1,045.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ248/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,050.00 บาท ราคาทีเ่สนอ 1,050.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

28              1,050.00         1,050.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

26            21,000.00       21,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

27              1,045.00         1,045.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

23            10,650.00       10,650.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

25              2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

21                 850.00            850.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

24              4,996.00         4,996.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

19            20,400.00       20,400.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

22              6,400.00         6,400.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

17              7,970.00         7,970.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

20              1,719.96         1,719.96 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

15              4,279.25         4,279.25 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

18              1,241.20         1,241.20 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

16              3,060.00         3,060.00 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 ่.....2..... เดอืน ...พฤษภำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว บริษทั ทวยีนต์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั บริษทั ทวยีนต์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ249/2562
ราคาทีเ่สนอ 7,900.00 บาท ราคา 7,900.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว นายช านาญ นามมลู นายช านาญ นามมลู ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ250/2562
ราคาทีเ่สนอ 5,560.00 บาท ราคา 5,560.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ บริษทั ชนิกฤช จ ากดั บริษทั ชนิกฤช จ ากดั สัญญาเลขที ่30/2562
ราคาทีเ่สนอ 370,000.00 บาท ราคา 370,000.00 บาท ลงวนัที ่18 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั เมส เทรดด้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ255/2562
ราคาทีเ่สนอ 2,465.00 บาท ราคา 2,465.00 บาท ลงวนัที ่29 เม.ย 62

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภณัฑ์
การแพทย์

บริษทั น าววิฒันก์ารชา่ง (1992) 
จ ากดั

บริษัท น าวิวัฒนก์ารช่าง (1992) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ256/2562
ราคาทีเ่สนอ 10,058.00 บาท ราคา 10,058.00 บาท ลงวนัที ่29 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ 
จ ากดั

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ 
จ ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่01696/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,638.00 บาท ราคา 3,638.00 บาท ลงวนัที ่29 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที ่01697/2562
ราคาทีเ่สนอ 49,248.00 บาท ราคาทีเ่สนอ 49,248.00 บาท ลงวนัที ่29 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่01698/2562
ราคาทีเ่สนอ 47,140.00 บาท ราคา 47,140.00 บาท ลงวนัที ่29 เม.ย 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านกังาน บริษทั สินธานอีเีล็คทรอนกิค์ จ ากดั บริษทั สินธานอีเีล็คทรอนกิค์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ258/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,850.00 บาท ราคา 3,850.00 บาท ลงวนัที ่30 เม.ย 62

ค่าจา้งเหมาบริการอืน่              1,761.00         1,761.00 นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ188/2562

ราคาทีเ่สนอ 1,761.00 บาท ราคา 1,761.00 บาท ลงวนัที ่ เม.ย 62
นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ200/2562

ราคาทีเ่สนอ 19,295.00 บาท ราคา 19,295.00 บาท ลงวนัที ่ เม.ย 62
98(เกา้แปด)น้ าด่ืม 98(เกา้แปด)น้ าด่ืม ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ201/2562

ราคาทีเ่สนอ 6,770.00 บาท ราคา 6,770.00 บาท ลงวนัที ่ เม.ย 62
ร้านสยามการค้า ร้านสยามการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ204/2562

ราคาทีเ่สนอ 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวนัที ่ 1 เม.ย 62
บจก.มา-จสัมนิ บจก.มา-จสัมนิ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ205/2562

ราคาทีเ่สนอ 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวนัที ่ 1 เม.ย 62
บจก.ซีอาร์ซี ไทวสัดุ บจก.ซีอาร์ซี ไทวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ211/2562

ราคาทีเ่สนอ 33,674.00 บาท ราคา 33,674.00 บาท ลงวนัที ่ 2 เม.ย 62

จดัซ้ือวสัดุบริโภค น้ าด่ืม เมย .

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

จดัซ้ือวสัดุบริโภค

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

42            10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

43            33,674.00       33,674.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

40              6,770.00         6,770.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

41            10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

38 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

39            19,295.00       19,295.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จดัหาวตัถดิุบอาหารผู้ปว่ย   เดือน 
เมย.

36            47,140.00       47,140.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

37              3,850.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

34              3,638.00         3,638.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

35            49,248.00       49,248.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

32              2,465.00         2,465.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

33            10,058.00       10,058.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

30              5,560.00         5,600.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

31          370,000.00     375,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

29              7,900.00         9,000.00 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 มนีำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....2..... เดอืน ...พฤษภำคม..... พ.ศ. 2562

บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ212/2562

ราคาทีเ่สนอ 3,086.00 บาท ราคา 3,086.00 บาท ลงวนัที ่ 2 เม.ย 62
บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน จ ากดั บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ214/2562

ราคาทีเ่สนอ 10,477.64 บาท ราคา 10,477.64 บาท ลงวนัที ่ 9 เม.ย 62
ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ220/2562

ราคาทีเ่สนอ 15,930.00 บาท ราคา 15,930.00 บาท ลงวนัที ่ 17 เม.ย 62
หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ221/2562

ราคาทีเ่สนอ  14,250.๐0 บาท ราคา  14,250.๐0 บาท ลงวนัที ่ 17 เม.ย 62
บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ222/2562

ราคาทีเ่สนอ 10,716.00 บาท ราคา 10,716.00 บาท ลงวนัที ่ 17 เม.ย 62
ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ225/2562

ราคาทีเ่สนอ 120.00 บาท ราคา 120.00 บาท ลงวนัที ่ 18 เม.ย 62
ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ ร้านเชยีงรุ้งเคร่ืองเยน็ ร้านเชยีงรุ้งเคร่ืองเยน็ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ226/2562

ราคาทีเ่สนอ 26,400.00 บาท ราคา 26,400.00 บาท ลงวนัที ่ 19 เม.ย 62
หจก.เควซีี คอมพวิเตอร์ หจก.เควซีี คอมพวิเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ227/2562

ราคาทีเ่สนอ 2,615.00 บาท ราคา 2,615.00 บาท ลงวนัที ่ 19 เม.ย 62
บจก.รุ่งทรัพยว์อเตอร์เวร์ิค บจก.รุ่งทรัพยว์อเตอร์เวร์ิค ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ228/2562

ราคาทีเ่สนอ 13,251.00 บาท ราคา 13,251.00 บาท ลงวนัที ่ 19 เม.ย 62
ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ229/2562

ราคาทีเ่สนอ 5,708.00 บาท ราคา 5,708.00 บาท ลงวนัที ่ 19 เม.ย 62
ร้านชมุพลอเิล็คโทรนกิส์ ร้านชมุพลอเิล็คโทรนกิส์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ230/2562

ราคาทีเ่สนอ 181.90 บาท ราคา 181.90 บาท ลงวนัที ่ 19 เม.ย 62
บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั บริษทั วทิวสัการค้าจ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ231/2562

ราคาทีเ่สนอ 490.00 บาท ราคา 490.00 บาท ลงวนัที ่ 26 เม.ย 62
จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.สยามฟาร์มาซูติคัล บ.สยามฟาร์มาซูติคัล ใบส่ังซ้ือเลขที ่620155

ราคาทีเ่สนอ 15,700.00 บาท ราคา 15,700.00  บาท ลงวนัที ่1 เม.ย.  62
จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที ่620156

ราคาทีเ่สนอ 20,000.00 บาท ราคา 20,000.00 บาท ลงวนัที ่2 เม.ย.  62
จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.เมดไลน ์จ ากดั บ.เมดไลน ์จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620157

ราคาทีเ่สนอ 18,318.40 บาท ราคา 18,318.40 บาท ลงวนัที ่2 เม.ย.  62

จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์

จดัซ้ือวสัดุส านกังาน

จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว

58 21,828.00           35,028.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

56              3,830.60         4,716.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

57 23,968.00           23,968.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

54                 181.90            181.90 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

55                 565.00            490.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

52            13,251.00       13,251.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

53              5,708.00         5,708.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

50            26,400.00       26,400.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

51              2,615.00         2,615.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

48            10,716.00       10,716.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

49                 120.00            120.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

46            15,930.00       15,930.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

47            14,250.00       14,250.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

44              3,086.00         3,086.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

45            10,477.64       10,477.64 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 ่.....2..... เดอืน ...พฤษภำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.บรูพาโอสถ จ ากดั บ.บรูพาโอสถ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่6201158
ราคาทีเ่สนอ 4,500.00 บาท ราคา 4,500.00 บาท ลงวนัที ่2 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620159
ราคาทีเ่สนอ 32,400.00 บาท ราคา 32,400.00 บาท ลงวนัที ่3 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบฯ จ ากดั บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบฯ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620160
ราคาทีเ่สนอ 9,672.80 บาท ราคา 9,672.80 บาท ลงวนัที ่5 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที ่620161
ราคาทีเ่สนอ 23,765.00 บาท ราคา 23,765.00 บาท ลงวนัที ่9 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.UMEDA CO LTD UMEDA CO LTD ใบส่ังซ้ือเลขที ่620162
ราคาทีเ่สนอ 10,800.00 บาท ราคา 10,800.00 บาท ลงวนัที ่10 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.BIOVALYS จ ากดั บ.BIOVALYS จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620163
ราคาทีเ่สนอ 3,817.50 บาท ราคา 3,817.50 บาท ลงวนัที ่11 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที ่620164
ราคาทีเ่สนอ 5,640.00 บาท ราคา 5,640.00 บาท ลงวนัที ่11 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.T.N.P เฮลทแ์คร์ บ.T.N.P เฮลทแ์คร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่620165
ราคาทีเ่สนอ 1,950.00 บาท ราคา 1,950.00 บาท ลงวนัที ่17 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่620166
ราคาทีเ่สนอ 12,140.00 บาท ราคา 12,140.00 บาท ลงวนัที ่18 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ ห.จ.ก. เลิศสิงหเ์ภสัชกรรม ห.จ.ก. เลิศสิงหเ์ภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที ่620167
ราคาทีเ่สนอ 9,050.00 บาท ราคา 9,050.00 บาท ลงวนัที ่18 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.เมดิซีน ซัพพลาย จ ากดั บ.เมดิซีน ซัพพลาย จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620168
ราคาทีเ่สนอ 5,850.00 บาท ราคา 5,850.00 บาท ลงวนัที ่18 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.แอล.บ.ีเอส. แลบฯ บ.แอล.บ.ีเอส. แลบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่620169
ราคาทีเ่สนอ 30,000.00 บาท ราคา 30,000.00 บาท ลงวนัที ่22 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที ่620170
ราคาทีเ่สนอ 12,172.00 บาท ราคา 12,172.00 บาท ลงวนัที ่23 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ. BIOGENETECH บ. BIOGENETECH ใบส่ังซ้ือเลขที ่620171
ราคาทีเ่สนอ 1000.00 บาท ราคา 1000.00 บาท ลงวนัที ่23 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620172
ราคาทีเ่สนอ 13,499.90 บาท ราคา 13,499.90 บาท ลงวนัที ่23 เม.ย.  62

72 12,000.00           12,510.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

73 26,250.00           42,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

70 8,780.00             ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

71 22,149.00           23,550.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

68 9,000.00             10,800.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

69 4,720.00             5,276.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

66 2,900.00             3,620.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

67 3,800.00             60,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

64 41,250.00           44,250.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

65 5,552.00             22,392.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

62 52,868.00           81,615.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

63 2,000.00             2,140.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

60 30,000.00           38,750.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

61 1,000.00             ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

59 11,525.00           16,830.00      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 ่.....2..... เดอืน ...พฤษภำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่620173
ราคาทีเ่สนอ 2,182.80 บาท ราคา 2,182.80 บาท ลงวนัที ่23 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที ่620174
ราคาทีเ่สนอ 14,766.00 บาท ราคา 14,766.00 บาท ลงวนัที ่23 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ. มาซา แลบ จ ากดั บ. มาซา แลบ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620175
ราคาทีเ่สนอ 11,000.00 บาท ราคา 11,000.00 บาท ลงวนัที ่23 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.ท.ีโอ.เคมคีอลส์ จ ากดั บ.ท.ีโอ.เคมคีอลส์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620176
ราคาทีเ่สนอ 58,800.00 บาท ราคา 85,800.00 บาท ลงวนัที ่23 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.ฟาร์มาแลนด์ จ ากดั บ.ฟาร์มาแลนด์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620178
ราคาทีเ่สนอ 66,720.00 บาท ราคา 66,720.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.แอล.บ.ีเอส. แลบฯ บ.แอล.บ.ีเอส. แลบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที ่620179
ราคาทีเ่สนอ 19,600.00 บาท ราคา 196000.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ ใบส่ังซ้ือเลขที ่620180
ราคาทีเ่สนอ 22,000.00 บาท ราคา 22,000.00 บาท ลงวนัที ่26 เม.ย.  62

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620181
ราคาทีเ่สนอ 67,864.00 บาท ราคา 67,864.00 บาท ลงวนัที ่29 เม.ย.  62

80 1,550.00             3,100.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

81 4,250.00             ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

78 2,568.00             2,568.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

79 4,800.00             6,400.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

76 3,750.00             3,795.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

77 ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

74 30,920.00           31,100.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

75 162,000.00    เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

69,336.00           

4,340.00             


