
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

จัดซ้ือเวชภณัฑ์              7,700.00         8,200.00 บ.พาตาร์แลบ จ ากัด บ.พาตาร์แลบ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620205
ราคาที่เสนอ 7,700.00 บาท ราคา 7,700.00  บาท ลงวันที่ 4 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 22,770.00           25,430.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620206
ราคาที่เสนอ 22,770.00 บาท ราคา 22,770.00 บาท ลงวันที่ 4 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 84,720.00           ไม่มี บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620207
ราคาที่เสนอ 84,720.00 บาท ราคา 84,720.00 บาท ลงวันที่ 4 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 10,000.00           ไม่มี บ. มาซา แลบ จ ากัด บ. มาซา แลบ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620208
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวันที่ 05 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 6,800.00             6,900.00        บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620209
ราคาที่เสนอ 6,800.00 บาท ราคา 6,900.00 บาท ลงวันที่ 05 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 12,150.00           21,650.00      บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620210
ราคาที่เสนอ 12,150.00 บาท ราคา 12,150.00 บาท ลงวันที่ 5 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 9,500.00             11,675.00      บ.ที.พ.ีดรัก แลบฯ จ ากัด บ.ที.พ.ีดรัก แลบฯ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620211
ราคาที่เสนอ 9,500.00 บาท ราคา 9,500.00 บาท ลงวันที่ 5 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 21,700.00           29,740.00      บ.Healthy Me จ ากัด บ.Healthy Me จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620212
ราคาที่เสนอ 21,700.00 บาท ราคา 21,700.00 บาท ลงวันที่ 5 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 11,040.00           13,650.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620213
ราคาที่เสนอ 11,040.00 บาท ราคา 11,040.00 บาท ลงวันที่ 10 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 28,090.00           59,120.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620214
ราคาที่เสนอ 28,090.00 บาท ราคา 28,090.00 บาท ลงวันที่ 10 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 11,235.00           13,650.00      บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620215
ราคาที่เสนอ 11,235.00 บาท ราคา 11,235.00 บาท ลงวันที่ 11 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 1,950.00             ไม่มี บ.MODERN PHARMA บ.MODERN PHARMA ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620216
ราคาที่เสนอ 1,950.00 บาท ราคา 1,950.00 บาท ลงวันที่ 11 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 5,000.00             5,200.00        บ.โอสถอินเตอร์ จ ากัด บ.โอสถอินเตอร์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620217
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวันที่  11 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 14,525.00           15,100.00      บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620218
ราคาที่เสนอ 14,525.00 บาท ราคา 14,525.00 บาท ลงวันที่  12 มิ.ย.  62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562
โรงพยำบำลเวียงเชยีงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงรำย

วันที่ .....1..... เดือน .....กรกฎำคม..... พ.ศ. 2562

1 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

2 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

3 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

4 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

5 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

6 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

7 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

8 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

9 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

10 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

11 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

12 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

13 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

14 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562
โรงพยำบำลเวียงเชยีงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงรำย

วันที่ .....1..... เดือน .....กรกฎำคม..... พ.ศ. 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 5,640.00             6,350.00        บ.T.N.P เฮลท์แคร์ บ.T.N.P เฮลท์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620219
ราคาที่เสนอ 5,640.00 บาท ราคา 5,640.00 บาท ลงวันที่  12 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 10,520.00           14,249.00      บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากัด บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620220
ราคาที่เสนอ 10,520.00 บาท ราคา 10,520.00 บาท ลงวันที่  12 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 8,000.00             10,100.00      บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620222
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวันที่ 13 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 8,640.00             ไม่มี บ.พนาพฒัน์ จ ากัด บ.พนาพฒัน์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620223
ราคาที่เสนอ 8,640.00 บาท ราคา 8,640.00 บาท ลงวันที่  14 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 12,000.00           12,510.00      บ. BIOGENETECH บ. BIOGENETECH ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620224
ราคาที่เสนอ 12,000. บาท ราคา 12,000.00 บาท ลงวันที่  17 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 4,626.00             4,800.00        บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620225
ราคาที่เสนอ 4,626.00 บาท ราคา 4,626.00 บาท ลงวันที่  18 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 3,056.90             ไม่มี บ.วิทยาศรม จ ากัด บ.วิทยาศรม จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620226
ราคาที่เสนอ 3,056.90 บาท ราคา 3,056.90 บาท ลงวันที่  18 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 41,250.00           44,250.00      บ.ไบโอวาลิส  จ ากัด บ.ไบโอวาลิส  จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620227
ราคาที่เสนอ 41,250.00 บาท ราคา 41,250.00 บาท ลงวันที่ 20 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 11,150.00           ไม่มี กองควบคุมยาเสพติด กองควบคุมยาเสพติด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620228
ราคาที่เสนอ 11,150.00 บาท ราคา 11,150.00 บาท ลงวันที่  25 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 19,000.00           30,000.00      บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620229
ราคาที่เสนอ 19,000.00 บาท ราคา 19,000.00 บาท ลงวันที่  26 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 9,000.00             10,800.00      ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620230
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท ลงวันที่  26 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 7,920.00             9,600.00        บ. ซีฟาร์ม จ ากัด บ. ซีฟาร์ม จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620231
ราคาที่เสนอ 7,920.00 บาท ราคา 7,920.00 บาท ลงวันที่  26 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 22,500.00           22,500.00      บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากัด บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620232
ราคาที่เสนอ 22,500.00 บาท ราคา 22,500.00 บาท ลงวันที่  26 มิ.ย.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 35,310.00           39,780.00      บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620233
ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท ราคา 35,310.00 บาท ลงวันที่  26 มิ.ย.  62

15 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

16 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

17 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

18 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

19 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

20 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

21 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

22 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

23 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

24 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

25 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

26 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

27 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

28 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562
โรงพยำบำลเวียงเชยีงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงรำย

วันที่ .....1..... เดือน .....กรกฎำคม..... พ.ศ. 2562

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ341/2562
ราคาที่เสนอ 1,900.00  บาท ราคา 1,900.00  บาท ลงวันที่ 11 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ342/2562
ราคาที่เสนอ 12,100.00 บาท ราคา 12,100.00 บาท ลงวันที่ 11 มิ.ย 62

นางระวีวรรณ์ มณีจันทร์สุข นางระวีวรรณ์ มณีจันทร์สุข ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ342/2562
ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 11 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ358/2562
ราคาที่เสนอ 11,588.10 บาท ราคา 11,588.10 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ358/2562
ราคาที่เสนอ 3,638.00 บาท ราคา 3,638.00 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ356/2562
ราคาที่เสนอ 3,935.00 บาท ราคา 3,935.00 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ355/2562
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ บริษัท ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด บริษัท ยู.พ.ีเมดิคอล ซอลเตอร์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ353/2562
ราคาที่เสนอ 1,300.00 บาท ราคา 1,300.00 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ354/2562
ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาท ราคา 3,300.00 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี 
จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ351/2562
ราคาที่เสนอ 3,020.00 บาท ราคา 3,020.00 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ352/2562
ราคาที่เสนอ 9,905.00 บาท ราคา 9,905.00 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ350/2562
ราคาที่เสนอ 12,170.00 บาท ราคา 12,170.00 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ349/2562
ราคาที่เสนอ 4,680.00 บาท ราคา 4,680.00 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ348/2562
ราคาที่เสนอ 1,430.00 บาท ราคา 1,430.00 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จ ากัด บริษัท สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ359/2562
ราคาที่เสนอ 1,985.00 น. ราคา 1,985.00 น. ลงวันที่ 21 มิ.ย 62

29 1,900.00             5,000.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

30 12,100.00           14,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

31 18,000.00           19,200.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

32 11,588.10           11,588.10      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

33 3,638.00             3,638.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

34 4,935.00             4,935.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

35 3,000.00             3,000.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

36 1,300.00             1,300.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

37              3,300.00         3,300.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

38              3,020.00         3,020.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

39              9,905.00         9,905.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

40            12,170.00       12,170.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

41              4,680.00         4,680.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

42              1,430.00         1,430.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

43              1,985.00         1,985.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติม
ห้องล้างวัสดุโรงพกัขยะ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562
โรงพยำบำลเวียงเชยีงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงรำย

วันที่ .....1..... เดือน .....กรกฎำคม..... พ.ศ. 2562

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ยานฯ

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ360/2562
ราคาที่เสนอ 8,714.08 บาท ราคา 8,714.08 บาท ลงวันที่ 21 มิ.ย 62

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ยานฯ

ร้านเชียงรุ้งไดนาโมแอร์ ร้านเชียงรุ้งไดนาโมแอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ363/2562
ราคาที่เสนอ 900.00 บาท ราคา 900.00 บาท ลงวันที่ 25 มิ.ย 62

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ยานฯ

บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จ ากัด บริษัท อเมริกันมอเตอร์ส จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ367/2562
ราคาที่เสนอ 4,435.15 บาท ราคา 4,435.15 บาท ลงวันที่ 26 มิ.ย 62

จ้างเหมาบริการ พยาบาลวิชาชีพ นางสาวชญาน์นันท์ ก้างยาง นางสาวชญาน์นันท์ ก้างยาง สัญญาเลขที่ รพ.วชร.35/2562
ราคาที่เสนอ 63,000 บาท ราคา 63,000 บาท ลงวันที่ 28 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บ้านเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี) บ้านเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี) ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ382/2562
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท ราคา 3,200.00 บาท ลงวันที่ 28 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุชันสูตร บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01708/2562
ราคาที่เสนอ 11,788.00 บาท ราคา 11,788.00 บาท ลงวันที่ 27 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุชันสูตร บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01707/2562
ราคาที่เสนอ 79,690.00 บาท ราคา 79,690.00 บาท ลงวันที่ 27 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุชันสูตร บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด บริษัท เออีซี เฮลธ์แคร์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01706/2562
ราคาที่เสนอ 5,122.00 บาท ราคา 5,122.00 บาท ลงวันที่ 27 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุชันสูตร บริษัท เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01705/2562
ราคาที่เสนอ 17,940.00 บาท ราคา 17,940.00 บาท ลงวันที่ 27 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุชันสูตร บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01704/2562
ราคาที่เสนอ 7,490.00 บาท ราคา 7,490.00 บาท ลงวันที่ 27 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุชันสูตร บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01703/2562
ราคาที่เสนอ 3,344.00 บาท ราคา 3,344.00 บาท ลงวันที่ 27 มิ.ย 62

จดัหาวตัถดิุบอาหารผู้ป่วย เดือน มยิ. นางเพญ็ศรี  กระหมุดความ นางเพญ็ศรี  กระหมุดความ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ326/2562

ราคาที่เสนอ 18,100.00 บาท ราคา 18,100.00 บาท ลงวันที่  ม.ิย 62
จัดซ้ือวัสดุบริโภค น้ าด่ืม มิย. 98(ก้าวแปด)น้ าด่ืม 98(ก้าวแปด)น้ าด่ืม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ327/2562

ราคาที่เสนอ 5,480.00 บาท ราคา 5,480.00 บาท ลงวันที่  ม.ิย 62
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน บจก.วิทวัสการค้า บจก.วิทวัสการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ325/2562

ราคาที่เสนอ 778.00 บาท ราคา 778.00 บาท ลงวันที่  1 มิ.ย 62
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ร้านบัวตองเฟรม ร้านบัวตองเฟรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ295/2562

ราคาที่เสนอ 778.00 บาท ราคา 778.00 บาท ลงวันที่ 1 มิ.ย 62

44              8,714.08         8,714.80 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

45                900.00            900.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

46              4,435.15         4,435.15 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

47            63,000.00       63,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

48              3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

49            11,788.00       11,788.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

50            79,690.00       79,690.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

51              5,122.00         5,122.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

52            17,940.00       17,940.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

53              7,490.00         7,490.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

54              3,344.00         3,344.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

55 18,100.00           18,100.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

56 5,480.00             5,480.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

57 778.00               778.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

58 250.00               250.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562
โรงพยำบำลเวียงเชยีงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงรำย

วันที่ .....1..... เดือน .....กรกฎำคม..... พ.ศ. 2562

จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านฮานิดีไซน์ ร้านฮานิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ290/2562
ราคาที่เสนอ 600.00 บาท ราคา 600.00 บาท ลงวันที่ 1 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว บจก.สยามแม็คโคร บจก.สยามแม็คโคร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ339/2562
ราคาที่เสนอ 1,797.00 บาท ราคา 1,797.00 บาท ลงวันที่ 10 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ร้านเอกบล็อค ร้านเอกบล็อค ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ340/2562
ราคาที่เสนอ 880.00 บาท ราคา 880.00 บาท ลงวันที่ 10 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ347/2562
ราคาที่เสนอ 735.00 บาท ราคา 735.00 บาท ลงวันที่ 14 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ร้านพ.ีเอส.อาร์ เซอร์วิส ร้านพ.ีเอส.อาร์ เซอร์วิส ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ364/2562
ราคาที่เสนอ 2,925.00 บาท ราคา 2,925.00 บาท ลงวันที่ 25 มิ.ย 62

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว นายเป็ง  มาค า นายเป็ง  มาค า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ368/2562

ราคาที่เสนอ 440.00 บาท ราคา 440.00 บาท ลงวันที่ 26 มิ.ย 62
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท ลัคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ลัคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ369/2562

ราคาที่เสนอ 7,210.00 บาท ราคา 7,210.00 บาท ลงวันที่ 26 มิ.ย 62
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว บริษัท นอร์ทเทิร์นดรากอน จ ากัด บริษัท นอร์ทเทิร์นดรากอน จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ370/2562

ราคาที่เสนอ 12,344.96 บาท ราคา 12,344.96 บาท ลงวันที่ 26 มิ.ย 62
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หจก.แม่จันปร้ินต้ิง หจก.แม่จันปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ371/2562

ราคาที่เสนอ  9,000.๐0 บาท ราคา  9,000.๐0 บาท ลงวันที่ 26 มิ.ย 62
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน บจก.วิทวัสการค้า บจก.วิทวัสการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ372/2562

ราคาที่เสนอ 6,631.00 บาท ราคา 6,631.00 บาท ลงวันที่ 26 มิ.ย 62
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ373/2562

ราคาที่เสนอ 19,900.00 บาท ราคา 19,900.00 บาท ลงวันที่ 26 มิ.ย 62
จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ378/2562

ราคาที่เสนอ 32,960.00 บาท ราคา 32,960.00 บาท ลงวันที่ 27 มิ.ย 62
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หจก.แม่จันปร้ินต้ิง หจก.แม่จันปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ379/2562

ราคาที่เสนอ  8,500.๐0 บาท ราคา  8,500.๐0 บาท ลงวันที่ 27 มิ.ย 62
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน บจก.วิทวัสการค้า บจก.วิทวัสการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ380/2562

ราคาที่เสนอ 14,340.00 บาท ราคา 14,340.00 บาท ลงวันที่ 27 มิ.ย 62

59 600.00               600.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

60 1,797.00             1,797.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

61 880.00               880.00           เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

62 735.00               735.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

63 2,925.00             2,925.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

64 440.00               440.00           เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

65 7,210.00             7,210.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

66 12,344.96           12,344.96      เฉพาะเจาะจง

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

67 9,000.00             9,000.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

68 6,631.00             6,631.00        เฉพาะเจาะจง

72 14,340.00           14,340.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

69 19,900.00           19,900.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

71 8,500.00             8,500.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

70 32,960.00           32,960.00      เฉพาะเจาะจง


