
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

จดัซ้ือเวชภัณฑ์            18,190.00       29,190.00 บ.เมดไลน์ จ ำกดั บ.เมดไลน์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620234
รำคำที่เสนอ 18,190.00 บำท รำคำ 18,190.00  บำท ลงวนัที่ 27 ม.ิย.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 5,100.00             5,100.00        บ.เอ.เอน็.บี.แลบฯ จ ำกดั บ.เอ.เอน็.บี.แลบฯ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620235
รำคำที่เสนอ 5,100.00 บำท รำคำ 5,100.00 บำท ลงวนัที่ 27 ม.ิย.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 2,950.00             3,105.00        บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620236
รำคำที่เสนอ 2,950.00 บำท รำคำ 2,950.00 บำท ลงวนัที่ 27 ม.ิย.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 70,334.80           110,988.00    องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620237
รำคำที่เสนอ 70,334.80 บำท รำคำ 70,334.80 บำท ลงวนัที่ 27 ม.ิย.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 6,800.00             6,900.00        บ.พอนด์เคมคีอล บ.พอนด์เคมคีอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620238
รำคำที่เสนอ 6,800.00 บำท รำคำ 6,900.00 บำท ลงวนัที่ 27 ม.ิย.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 31,570.00           48,400.00      บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ำกดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620239
รำคำที่เสนอ 31,570.00 บำท รำคำ 31,570.00 บำท ลงวนัที่ 27 ม.ิย.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 3,210.00             3,430.00        บ.สยำมฟำร์มำซูติคัล บ.สยำมฟำร์มำซูติคัล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620240
รำคำที่เสนอ 3,210.00 บำท รำคำ 3,210.00 บำท ลงวนัที่ 27 ม.ิย.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 14,150.00           15,150.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ำกดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620241
รำคำที่เสนอ 14,150.00 บำท รำคำ 14,150.00 บำท ลงวนัที่ 8 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 5,280.00             6,440.00        บ.โปลิฟำร์ม จ ำกดั บ.โปลิฟำร์ม จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620242
รำคำที่เสนอ 5,280.00 บำท รำคำ 5,280.00 บำท ลงวนัที่ 8 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 41,250.00           44,250.00      บ.BIOVALYS จ ำกดั บ.BIOVALYS จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620243
รำคำที่เสนอ 41,250.00 บำท รำคำ 41,250.00 บำท ลงวนัที่ 8 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 54,720.00           56,160.00      บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620244
รำคำที่เสนอ 54,720.00 บำท รำคำ 54,720.00 บำท ลงวนัที่ 8 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 4,700.00             6,800.00        บ. ซีฟำร์ม จ ำกดั บ. ซีฟำร์ม จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620245
รำคำที่เสนอ 4,700.00 บำท รำคำ 4,700.00 บำท ลงวนัที่ 8 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 23,968.00           23,968.00      บ.F.E.Z ซิลลิค ฟำร์มำ บ.F.E.Z ซิลลิค ฟำร์มำ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620246
รำคำที่เสนอ 23,968.00 บำท รำคำ 23,968.00 บำท ลงวนัที่ 9 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 12,050.00           ไมม่ี บ.T.Man pharma บ.T.Man pharma ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620247
รำคำที่เสนอ 12,050.00 บำท รำคำ 12,050.00 บำท ลงวนัที่ 12 ก.ค.  62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กรกฎำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน .....สงิหำคม..... พ.ศ. 2562

1 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

2 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

3 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

4 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

5 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

6 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

7 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

8 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

9 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

10 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

11 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

12 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

13 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

14 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กรกฎำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน .....สงิหำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 29,425.00           32,350.00      บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620249
รำคำที่เสนอ 29,425.00 บำท รำคำ 29,425.00 บำท ลงวนัที่ 15 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 17,000.00           ไมม่ี บ.แกว้มงักรเภสัช จ ำกดั บ.แกว้มงักรเภสัช จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620250
รำคำที่เสนอ 17,000.00 บำท รำคำ 17,000.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 11,420.00           13,020.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ำกดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620251
รำคำที่เสนอ 11,420.00 บำท รำคำ 11,420.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 7,050.00             9,420.00        บ.T.Man pharma บ.T.Man pharma ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620252
รำคำที่เสนอ 7,050.00 บำท รำคำ 7,050.00 บำท ลงวนัที่ 19 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 9,800.00             9,875.00        บ.พำตำร์แลบ จ ำกดั บ.พำตำร์แลบ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620253
รำคำที่เสนอ 9,800. บำท รำคำ 9,800.00 บำท ลงวนัที่ 19 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 5,500.00             9,560.00        บ.โปลิฟำร์ม จ ำกดั บ.โปลิฟำร์ม จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620254
รำคำที่เสนอ 5,500.00 บำท รำคำ 5,500.00 บำท ลงวนัที่ 19 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 69,804.00           134,829.00    องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620255
รำคำที่เสนอ 69,804.00 บำท รำคำ  69,804.00 บำท ลงวนัที่ 24 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 4,980.00             ไมม่ี บ.ที.โอ.เคมคีอลส์ จ ำกดั บ.ที.โอ.เคมคีอลส์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620256
รำคำที่เสนอ 4,980.00 บำท รำคำ 4,980.00 บำท ลงวนัที่ 24 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 2,000.00             2,140.00        บ.UMEDA CO LTD บ.UMEDA CO LTD ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620257
รำคำที่เสนอ 2,000.00 บำท รำคำ 2,000.00 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค.  62

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 23,850.00           37,450.00      บ.Healthy Me จ ำกดั บ.Healthy Me จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620258
รำคำที่เสนอ 23,850.00 บำท รำคำ 23,850.00 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค.  62

จดัซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ396/2562

รำคำที่เสนอ 9,052.00 บำท รำคำ 9,052.00 บำท ลงวนัที่ 1 ก.ค 2562
จดัซ้ือครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว บริษัท ทวยีนต์ มำร์เกต็ต้ิง จ ำกดั บริษัท ทวยีนต์ มำร์เกต็ต้ิง จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ407/2562

รำคำที่เสนอ 1,488.00 บำท รำคำ 1,488.00 บำท ลงวนัที่ 8 ก.ค 2562
จำ้งเหมำบริกำร ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง

บริษัท โตโยต้ำเชยีงรำย จ ำกดั บริษัท โตโยต้ำเชยีงรำย จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ406/2562

รำคำที่เสนอ 2,255.02 บำท รำคำ 2,255.02 บำท ลงวนัที่ 8 ก.ค 2562
จำ้งเหมำบริกำร ซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้ำ

หจก.ว.ีอำร์แสตนดำร์ด เยอเนอร์เรเตอร์ เซอร์วสิ หจก.ว.ีอำร์แสตนดำร์ด เยอเนอร์เรเตอร์ เซอร์วสิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ404/2562

รำคำที่เสนอ 34,000.00 บำท รำคำ 34,000.00 บำท ลงวนัที่ 8 ก.ค 2562

15 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

16 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

17 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

18 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

19 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

20 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

21 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

22 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

23 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

24 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

25 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

26 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

27 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

2,255.02        

28 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

34,000.00           34,000.00      

9,052.00             9,052.00        

1,488.00             1,488.00        

2,255.02             



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กรกฎำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน .....สงิหำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ403/2562

รำคำที่เสนอ 8,865.00 บำท รำคำ 8,865.00 บำท ลงวนัที่ 8 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ร้ำนไทยเจริญกำรยำง ร้ำนไทยเจริญกำรยำง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ405/2562

รำคำที่เสนอ 12,000.00 บำท รำคำ 12,000.00 บำท ลงวนัที่ 8 ก.ค 2562

บ้ำนเหล่ำกำรชำ่ง (ชำ่งต๋ี) บ้ำนเหล่ำกำรชำ่ง (ชำ่งต๋ี) ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ453/2562

รำคำที่เสนอ 2,899.00 บำท รำคำ 2,899.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง ไทย-อนิเตอร์ ออดิโอ ไทย-อนิเตอร์ ออดิโอ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ449/2562

รำคำที่เสนอ 2,800.00 บำท รำคำ 2,800.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัทแมคโครฟำร์แลบ จ ำกดั บริษัทแมคโครฟำร์แลบ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ437/2562

รำคำที่เสนอ 1,500.00 บำท รำคำ 1,500.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกดั บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ439/2562

รำคำที่เสนอ 1,719.96 บำท รำคำ 1,719.96 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกดั

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ445/2562

รำคำที่เสนอ 10,793.60 บำท รำคำ 10,793.60 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ448/2562

รำคำที่เสนอ 4,279.25 บำท รำคำ 4,279.25 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ำกดั บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ450/2562

รำคำที่เสนอ 2,030.00 บำท รำคำ 2,030.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์

บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ ำกดั

บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ447/2562

รำคำที่เสนอ 6,260.00 บำท รำคำ 6,260.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ หจก.วอีำร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีำร์ ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ446/2562

รำคำที่เสนอ 1,120.00 บำท รำคำ 1,120.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัท ชยัศิริ เวชภัณฑ์ จ ำกดั บริษัท ชยัศิริ เวชภัณฑ์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ444/2562

รำคำที่เสนอ 2,250.00 บำท รำคำ 2,250.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ำกดั บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ463/2562

รำคำที่เสนอ 3,000.00 บำท รำคำ 3,000.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ หจก.ทีทีเมด หจก.ทีทีเมด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ442/2562

รำคำที่เสนอ 2,650.00 บำท รำคำ 2,650.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัท ไทยกอ๊ส จ ำกดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ441/2562

รำคำที่เสนอ 11,650.00 บำท รำคำ 11,650.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562

29 8,865.00             8,865.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

30 12,000.00           12,000.00      เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

31 จำ้งเหมำบริกำร ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง

2,899.00             2,899.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

32 2,800.00             2,800.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

33              1,500.00         1,500.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

34              1,719.96         1,719.96 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

35            10,793.60       10,793.60 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

36              4,279.25         4,279.25 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

37              2,030.00         2,030.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

38              6,260.00         6,260.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

39              1,120.00         1,120.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

40              2,250.00         2,250.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

41              3,000.00         3,000.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

42              2,650.00         2,650.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

43            11,650.00       11,650.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กรกฎำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน .....สงิหำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกดั บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ440/2562

รำคำที่เสนอ 20,400.00 บำท รำคำ 20,400.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ำกดั บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ438/2562

รำคำที่เสนอ 1,700.00 บำท รำคำ 1,700.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ำกดั บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ452/2562

รำคำที่เสนอ 1,500.00 บำท รำคำ 1,500.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ436/2562

รำคำที่เสนอ 12,245.00 บำท รำคำ 12,245.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริษัท วทิวสั กำรค้ำ จ ำกดั บริษัท วทิวสั กำรค้ำ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ451/2562

รำคำที่เสนอ 1,398.00 บำท รำคำ 1,398.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ435/2562

รำคำที่เสนอ 16,259.00 บำท รำคำ 16,259.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ456/2562

รำคำที่เสนอ 3,600.00 บำท รำคำ 3,600.00 บำท ลงวนัที่ 22 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ457/2562

รำคำที่เสนอ 5,500.00 บำท รำคำ 5,500.00 บำท ลงวนัที่ 22 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ำกดั บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ458/2562

รำคำที่เสนอ 1,350.00 บำท รำคำ 1,350.00 บำท ลงวนัที่ 22 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรแพทย์ บริษัท เวลิด์เมดอวึปิเมน้ท์ จ ำกดั บริษัท เวลิด์เมดอวึปิเมน้ท์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ459/2562

รำคำที่เสนอ 6,000.00 บำท รำคำ 6,000.00 บำท ลงวนัที่ 22 ก.ค 2562
จดัซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ460/2562

รำคำที่เสนอ 8,700.00 บำท รำคำ 8,700.00 บำท ลงวนัที่ 22 ก.ค 2562
จดัซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน บริษัท ซีอำร์ซี ไทวสัดุ จ ำกดั บริษัท ซีอำร์ซี ไทวสัดุ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ455/2562

รำคำที่เสนอ 9,776.00 บำท รำคำ 9,776.00 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562
จดัซ้ือครุภัณฑ์กำรแพทย์ บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ำกดั

บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) 
จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ481/2562

รำคำที่เสนอ 41,500.00 บำท รำคำ 41,500.00 บำท ลงวนัที่ 31 ก.ค 2562
จำ้งเหมำบริกำร นำงเมษยำ ทำบุญสม นำงเมษยำ ทำบุญสม สัญญำเลขที่ 36/2562

รำคำที่เสนอ 12,400.00 บำท รำคำ 12,400.00 บำท ลงวนัที่ 31 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท ชมูติร 1967 จ ำกดั บริษัท ชมูติร 1967 จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท39/2562

รำคำที่เสนอ 2,900.00 บำท รำคำ 2,900.00 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562

44            20,400.00       20,400.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

45              1,700.00         1,700.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

46              1,500.00         1,500.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

47            12,245.00       12,245.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

48              1,398.00         1,398.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

49            16,259.00       16,259.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

50              3,600.00         4,000.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

51              5,500.00         5,500.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

52              1,350.00         1,350.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

53              6,000.00         6,000.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

54              8,700.00         8,700.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

55              9,776.00         9,776.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

56            41,500.00       43,000.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

57            12,400.00       12,400.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

58              2,900.00         2,900.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กรกฎำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน .....สงิหำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ำกดั
บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) 

จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท38/2562
รำคำที่เสนอ 1,120.00 บำท รำคำ 1,120.00 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ำกดั บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท40/2562
รำคำที่เสนอ 14,270.00 บำท รำคำ 14,270.00 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท ว ีอำร์ พี เด้นท์ จ ำกดั บริษัท ว ีอำร์ พี เด้นท์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท41/2562
รำคำที่เสนอ 16,661.25 บำท รำคำ 16,661.25 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกดั
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท42/2562
รำคำที่เสนอ 2,075.80 บำท รำคำ 2,075.80 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม
บริษัท ไดรว ์เด็นทัล อนิคอร์ปอเรชั่น

 จ ำกดั
บริษัท ไดรว ์เด็นทัล อนิคอร์

ปอเรชั่น จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท43/2562
รำคำที่เสนอ 1,625.00 บำท รำคำที่เสนอ 1,625.00 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท ดำร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดำร์ฟี่ (ประเทศไทย) จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท45/2562

รำคำที่เสนอ 7,866.00 บำท รำคำ 7,866.00 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกดั

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท46/2562

รำคำที่เสนอ 18,703.60 บำท รำคำ 18,703.60 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกดั บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท47/2562

รำคำที่เสนอ 2,500.00 บำท รำคำ  2,500.00 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น 
จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท47/2562

รำคำที่เสนอ 16,110.00 บำท รำคำ 16,110.00 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท ทันตสยำม จ ำกดั บริษัท ทันตสยำม จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท37/2562

รำคำที่เสนอ 17,230.00 บำท รำคำ 17,230.00 บำท ลงวนัที่ 25 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว บจก.รุ่งทรัพย ์วอเตอร์เวร์ิค บจก.รุ่งทรัพย ์วอเตอร์เวร์ิค ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ385/2562

รำคำที่เสนอ 353.10 บำท รำคำ 353.10 บำท ลงวนัที่  ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ386/2562

รำคำที่เสนอ 1,350.00 บำท รำคำ 1,350.00 บำท ลงวนัที่  ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุอื่นๆ บริษัท บีสมำร์ทซำยเอน็ซ์ บริษัท บีสมำร์ทซำยเอน็ซ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ387/2562

รำคำที่เสนอ 1,500.00 บำท รำคำ 1,500.00 บำท ลงวนัที่  ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุบริโภค บจก.สยำมแมค็โคร บจก.สยำมแมค็โคร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ389/2562

รำคำที่เสนอ 896.00 บำท รำคำ 896.00 บำท ลงวนัที่  ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร หจก.รวมสินชื่นชอบ หจก.รวมสินชื่นชอบ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ390/2562

รำคำที่เสนอ 380.00 บำท รำคำ 380.00 บำท ลงวนัที่  ก.ค 2562

59              1,120.00         1,120.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

60            14,270.00       14,270.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

61            16,661.25       16,661.25 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

62              2,075.80         2,075.80 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

63              1,625.00         1,625.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

64              7,866.00         7,866.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

65            18,703.60       18,703.60 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

66              2,500.00         2,500.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

67            16,110.00       16,110.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

68            17,230.00       17,230.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

69                 353.10            353.10 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

70              1,350.00         1,350.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

71              1,500.00         1,500.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

72                 896.00            896.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

73                 380.00            380.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กรกฎำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน .....สงิหำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร ร้ำนสุนทรกำรเกษตร ร้ำนสุนทรกำรเกษตร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ391/2562
รำคำที่เสนอ 600.00 บำท รำคำ 600.00 บำท ลงวนัที่  ก.ค 2562

จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ393/2562
รำคำที่เสนอ 256.80 บำท รำคำ 256.80 บำท ลงวนัที่  ก.ค 2562

จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ394/2562
รำคำที่เสนอ 274.00 บำท รำคำ 274.00 บำท ลงวนัที่  ก.ค 2562

จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ395/2562

รำคำที่เสนอ 2,130.50 บำท รำคำ 2,130.50 บำท ลงวนัที่  ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว ร้ำนสยำมกำรค้ำ ร้ำนสยำมกำรค้ำ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ412/2562

รำคำที่เสนอ 22,500.00 บำท รำคำ 22,500.00 บำท ลงวนัที่ 10 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน บจก.วทิวสักำรค้ำ บจก.วทิวสักำรค้ำ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ413/2562

รำคำที่เสนอ 375.00 บำท รำคำ 375.00 บำท ลงวนัที่ 10 ก.ค 2562
ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอื่น ร้ำนสิกขนันท์ ร้ำนสิกขนันท์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ414/2562

รำคำที่เสนอ 2,875.00 บำท รำคำ 2,875.00 บำท ลงวนัที่ 10 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุอื่นๆ บ.เวลิด์ เคมคีอล ซัพพลำย บ.เวลิด์ เคมคีอล ซัพพลำย ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ415/2562

รำคำที่เสนอ  23,050.00 บำท รำคำ  23,050.00 บำท ลงวนัที่ 10 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ ร้ำนชมุพลอเิล็คทรอนิกส์ ร้ำนชมุพลอเิล็คทรอนิกส์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ416/2562

รำคำที่เสนอ 363.80 บำท รำคำ 363.80 บำท ลงวนัที่ 10 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุบริโภค หจก.ทีซัส ลองไลฟ์ หจก.ทีซัส ลองไลฟ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ417/2562

รำคำที่เสนอ 1,080.00 บำท รำคำ 1,080.00 บำท ลงวนัที่ 10 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ418/2562

รำคำที่เสนอ 17,588.50 บำท รำคำ 17,588.50 บำท ลงวนัที่ 10 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุกำรเกษตร ร้ำนพลภัณฑ์ เคร่ืองมอืไฟฟ้ำ ร้ำนพลภัณฑ์ เคร่ืองมอืไฟฟ้ำ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ419/2562

รำคำที่เสนอ 1,440.00 บำท รำคำ 1,440.00 บำท ลงวนัที่ 10 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ร้ำนไอที เซอร์วสิเซ็นเตอร์ ร้ำนไอที เซอร์วสิเซ็นเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ454/2562

รำคำที่เสนอ 6,800.00 บำท รำคำ 6,800.00 บำท ลงวนัที่ 18 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว บจก.สยำมแมค็โคร บจก.สยำมแมค็โคร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ461/2562

รำคำที่เสนอ 2,396.00 บำท รำคำ 2,396.00 บำท ลงวนัที่ 22 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว ร้ำนสินไพศำล ร้ำนสินไพศำล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ462/2562

รำคำที่เสนอ 10,182.00 บำท รำคำ 10,182.00 บำท ลงวนัที่ 22 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว บริษัท นอร์ทเทิร์นดรำกอน จ ำกดั บริษัท นอร์ทเทิร์นดรำกอน จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ463/2562

รำคำที่เสนอ 10,359.84 บำท รำคำ 10,359.84 บำท ลงวนัที่ 22 ก.ค 2562

74                 600.00            600.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

75                 256.80            256.80 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

76                 274.00            274.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

77              2,130.50         2,130.50 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

78            22,500.00       22,500.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

79                 375.00            375.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

80              2,875.00         2,875.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

81            23,050.00       23,050.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

82                 363.80            363.80 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

83              1,080.00         1,080.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

84            17,588.50       17,588.50 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

85              1,440.00         1,440.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

86              6,800.00         6,800.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

87              2,396.00         2,396.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

88            10,182.00       10,182.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

89            10,359.84       10,359.84 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กรกฎำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน .....สงิหำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ465/2562

รำคำที่เสนอ 7,200.00 บำท รำคำ 7,200.00 บำท ลงวนัที่ 23 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว              6,800.00         6,800.00 ร้ำน เอน็ยเูมดิคอล ร้ำน เอน็ยเูมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ466/2562

รำคำที่เสนอ 6,800.00 บำท รำคำ 6,800.00 บำท ลงวนัที่ 23 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์            11,050.00       11,050.00 หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ467/2562

รำคำที่เสนอ 11,050.00 บำท รำคำ 11,050.00 บำท ลงวนัที่ 23 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุส ำนักงำน              6,317.00         6,317.00 บจก.วทิวสักำรค้ำ บจก.วทิวสักำรค้ำ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ468/2562

รำคำที่เสนอ 6,317.00 บำท รำคำ 6,317.00 บำท ลงวนัที่ 23 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุอื่นๆ หจก.รวมสินชื่นชอบกำรเกษตร หจก.รวมสินชื่นชอบกำรเกษตร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ469/2562

รำคำที่เสนอ 860.00 บำท รำคำ 860.00 บำท ลงวนัที่ 23 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุงำนบ้ำนงำนครัว ร้ำนสินไพศำล ร้ำนสินไพศำล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ471/2562

รำคำที่เสนอ 2,180.00 บำท รำคำ 2,180.00 บำท ลงวนัที่ 23 ก.ค 2562
ค่ำจำ้งเหมำบริกำรอื่น ร้ำนสิกขนันท์ ร้ำนสิกขนันท์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ472/2562

รำคำที่เสนอ 110.00 บำท รำคำ 110.00 บำท ลงวนัที่ 23 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ำกดั บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1709/2562

รำคำที่เสนอ 82,220.00 บำท รำคำ 82,220.00 บำท ลงวนัที่ 31 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท เออซีี เฮลธแ์คร์ จ ำกดั บริษัท เออซีี เฮลธแ์คร์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1710/2562

รำคำที่เสนอ 3,725.00 บำท รำคำ 3,725.00 บำท ลงวนัที่ 31 ก.ค 2562
จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท คอมเมอร์เชยีล ชำยส์ จ ำกดั บริษัท คอมเมอร์เชยีล ชำยส์ จ ำกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1711/2562

รำคำที่เสนอ 15,400.00 บำท รำคำ 15,400.00 บำท ลงวนัที่ 31 ก.ค 2562

90              7,200.00         7,200.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

91 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

92 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

93 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

94                 860.00            860.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

95              2,180.00         2,180.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

96                 110.00            110.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

97            82,220.00       82,220.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

98              3,725.00         3,725.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ

99            15,400.00       15,400.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
งบประมำณ


