
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 ่พ960/2561

ราคาทีเ่สนอ 18,709.00 บาท ราคา 18,709.00 บาท ลงวนัที ่  มค. 62
น้า้ด่ืมตราต้นโพธิ์ น้า้ด่ืมตราต้นโพธิ์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ2/2562

ราคาทีเ่สนอ 5,793.00 บาท ราคา 5,793.00 บาท ลงวนัที ่ 2 มค. 62
บ.เวลิด์ เคมคีอล ซัพพลาย บ.เวลิด์ เคมคีอล ซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ1/2562

ราคาทีเ่สนอ 15,300.00 บาท ราคา 15,300.00 บาท ลงวนัที ่ 2 มค. 62
บ.กรุงเทพ ครุภณัฑ์ จ้ากดั บ.กรุงเทพ ครุภณัฑ์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ6/2562

ราคาทีเ่สนอ 1,240.00 บาท ราคา 1,240.00 บาท ลงวนัที ่ 4 มค. 62
ร้านสยามการค้า ร้านสยามการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ7/2562

ราคาทีเ่สนอ 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวนัที ่ 4 มค. 62
นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ นางเพญ็ศรี  กระหมดุความ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ8/2562

ราคาทีเ่สนอ 6,299.00 บาท ราคา 6,299.00 บาท ลงวนัที ่ 4 มค. 62
ร้านสิกขนนัท์ ร้านสิกขนนัท์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ9/2562

ราคาทีเ่สนอ 4,750.00 บาท ราคา 4,750.00 บาท ลงวนัที ่ 4 มค. 62
7,108.00             7,108.00        บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ19/2562

ราคาทีเ่สนอ 7,108.00 บาท ราคา 7,108.00 บาท ลงวนัที ่ 8 มค. 62
บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ20/2562

ราคาทีเ่สนอ 6,252.00 บาท ราคา 6,252.00 บาท ลงวนัที ่ 8 มค. 62
ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ21/2562

ราคาทีเ่สนอ 86.00 บาท ราคา 86.00 บาท ลงวนัที ่ 8 มค. 62
ร้านระววิรรณ ร้านระววิรรณ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ22/2562

ราคาทีเ่สนอ 250.00 บาท ราคา 250.00 บาท ลงวนัที ่ 8 มค. 62
บจก.สหทรัพยท์วกีอ่สร้าง บจก.สหทรัพยท์วกีอ่สร้าง ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ23/2562

ราคาทีเ่สนอ 165.00 บาท ราคา 165.00 บาท ลงวนัที ่ 8 มค. 62
ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ34/2562

ราคาทีเ่สนอ 395.00 บาท ราคา 395.00 บาท ลงวนัที ่ 10 มค. 62
บจก.รุ่งทรัพยว์อเตอร์เวร์ิค บจก.รุ่งทรัพยว์อเตอร์เวร์ิค ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ35/2562

ราคาทีเ่สนอ 220.00 บาท ราคา 220.00 บาท ลงวนัที ่ 10 มค. 62

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...กุมภำพันธ์..... พ.ศ. 2562

1 จดัหาวตัถดิุบอาหารผู้ปว่ย   เดือน
 มค.

18,709.00           18,709.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

2 จดัซ้ือวสัดุบริโภค น้า้ด่ืม มค . 5,793.00             5,793.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

3 จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ 15,300.00           15,300.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

4 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,240.00             1,240.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จา้งเหมาบริการอืน่ 4,750.00             4,750.00        เฉพาะเจาะจง

5 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 10,000.00           10,000.00      เฉพาะเจาะจง

8 จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

6 จัดหาวตัถุดิบประกอบอาหารผู้ป่วย 6,299.00             เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7

9 จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 6,252.00             6,252.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

10 จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ 86.00                  86.00             เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

11 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านฯ 250.00                250.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

12 วสัดุกอ่สร้าง 165.00                165.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

13 วสัดุกอ่สร้าง 395.00                395.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

14 วสัดุงานบา้นงานครัว 220.00                220.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

6,299.00        

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...กุมภำพันธ์..... พ.ศ. 2562

ร้านสิน/บล ร้านสิน/บล ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ48/2562

ราคาทีเ่สนอ 240.00 บาท ราคา 240.00 บาท ลงวนัที ่ 17 มค. 62
นายอนชุา  ปนิตา นายอนชุา  ปนิตา ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ54/2562

ราคาทีเ่สนอ 6,800.00 บาท ราคา 6,800.00 บาท ลงวนัที ่ 17 มค. 62
นางรัชนพีร  สีสิงห์ นางรัชนพีร  สีสิงห์ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ56/2562

ราคาทีเ่สนอ 8,100.00 บาท ราคา 8,100.00 บาท ลงวนัที ่ 17 มค. 62
ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ75/2562

ราคาทีเ่สนอ 23,114.00 บาท ราคา 23,114.00 บาท ลงวนัที ่ 31 มค. 62
ร้านเอกบล็อค ร้านเอกบล็อค ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ76/2562

ราคาทีเ่สนอ 23,114.00 บาท ราคา 23,114.00 บาท ลงวนัที ่ 31 มค. 62
หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ77/2562

ราคาทีเ่สนอ  18,790.๐0 บาท ราคา  18,790.๐0 บาท ลงวนัที ่ 31 มค. 62
บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน จ้ากดั บริษทั นอร์ทเทร์ินดรากอน จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ78/2562

ราคาทีเ่สนอ 11,258.96 บาท ราคา 11,258.96 บาท ลงวนัที ่ 31 มค. 62
ร้าน เอน็ยู.เมดิคอล ร้าน เอน็ยู.เมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ79/2562

ราคาทีเ่สนอ 11,400.00 บาท ราคา 11,400.00 บาท ลงวนัที ่ 31 มค. 62
บริษทั ลัคคลีนนิง่ ซัพพลาย จ้ากดั บริษทั ลัคคลีนนิง่ ซัพพลาย จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ80/2562

ราคาทีเ่สนอ 3,060.00 บาท ราคา 3,060.00 บาท ลงวนัที ่ 31 มค. 62
นายเปง็ มาค้า นายเปง็ มาค้า ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ81/2562

ราคาทีเ่สนอ 550.00 บาท ราคา 550.00 บาท ลงวนัที ่ 31 มค. 62
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษทั เออซีี เฮลธแ์คร์ จ้ากดั บริษทั เออซีี เฮลธแ์คร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2562-01683

ราคาทีเ่สนอ 6,704.00 บาท ราคา 6,704.00 บาท ลงวนัที ่3 ม.ค 62
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษทั เอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ้ากดั บริษทั เอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2562-01682

ราคาทีเ่สนอ 16,160.00 บาท ราคา 16,160.00 บาท ลงวนัที ่3 ม.ค 62
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ้ากดั บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่2562-01680

ราคาทีเ่สนอ 79430.00 บาท ราคา 79,430.00 บาท ลงวนัที ่3 ม.ค 62
จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ้ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที ่2562-01681

ราคาทีเ่สนอ 4,316.00 บาท ราคา 4,316.00 บาท ลงวนัที ่3 ม.ค 62

15 วสัดุงานเชือ้เพลิง 240.00                240.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

16 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส้านักงาน 6,800.00             6,800.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

17              8,100.00         8,100.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

18            23,114.00       23,114.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

19                 510.00            510.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

20 18,790.00           18,790.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

21 11,258.96           11,258.96      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

22 11,400.00           11,400.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

23 3,060.00             3,060.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

24 550.00                550.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

25              6,704.00         6,704.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

26            16,160.00       16,160.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

27            79,430.00       79,430.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

28 4,316.00             4,316.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วสัดุบริโภค

วสัดุงานบา้นงานครัว

วสัดุส้านกังาน

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุงานบา้นงานครัว

วสัดุงานบา้นงานครัว

วสัดุงานบา้นงานครัว

วสัดุงานบา้นงานครัว



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
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แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...กุมภำพันธ์..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จ้ากดั บริษทั เอสดีเอส เคอร์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท1/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,100.00 บาท ราคา 1,100.00 บาท ลงวนัที ่3 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ว ีอาร์ ดี เด้นท ์จ้ากดั บริษทั ว ีอาร์ ดี เด้นท ์จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท2/2562
ราคาทีเ่สนอ 24,690.00 บาท ราคา 24,690.00 บาท ลงวนัที ่3 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ้ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท3/2562
ราคาทีเ่สนอ 15,459.36 บาท ราคา 15,459.36 บาท ลงวนัที ่3 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ้ากดั บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท4/2562
ราคาทีเ่สนอ 14,870.00 บาท ราคา 14,870.00 บาท ลงวนัที ่3 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุทนัตกรรม บริษทั ทนัตสยาม จ้ากดั บริษทั ทนัตสยาม จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท5/2562
ราคาทีเ่สนอ 31,450.00 บาท ราคา 31,450.00 บาท ลงวนัที ่3 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากดั บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ้ากดั พ16/2562
ราคาทีเ่สนอ 14,570.00 บาท ราคา 14,570.00 บาท ลงวนัที ่7 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ้ากดั บริษทั แอสเซ้นท ์เมดิคอล จ้ากดั พ33/2562
ราคาทีเ่สนอ 5,840.00 บาท ราคา 5,840.00 บาท ลงวนัที ่10 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากดั พ32/2562
ราคาทีเ่สนอ 12,107.40 บาท ราคา 12,107.40 บาท ลงวนัที ่10 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ้ากดั

บริษทั เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ้ากดั

พ13/2562
ราคาทีเ่สนอ 21,825.00 บาท ราคา 21,825.00 บาท ลงวนัที ่7 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท ์แล็ป พ14/2562
ราคาทีเ่สนอ 37,936.50 บาท ราคา 37,936.50 บาท ลงวนัที ่7 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน พ14/2562
ราคาทีเ่สนอ 10,995.00 บาท ราคา 10,995.00 บาท ลงวนัที ่7 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เมดิทอป จ้ากดั บริษทั เมดิทอป จ้ากดั พ31/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวนัที ่10 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไทยกอ๊ส จ้ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ้ากดั พ30/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,270.00 บาท ราคา 4,270.00 บาท ลงวนัที ่10 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไซเอนซ์เมด จ้ากดั บริษทั ไซเอนซ์เมด จ้ากดั พ29/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวนัที ่10 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ้ากดั
บริษทั โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 

จ้ากดั
พ28/2562

ราคาทีเ่สนอ 4,800.00 บาท ราคา 4,800.00 บาท ลงวนัที ่10 ม.ค 62

29 1,100.00             1,100.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

30 24,690.00           24,690.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

31 15,459.36           15,459.36      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

32 14,870.00           14,870.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

33 31,450.00           31,450.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

34 14,570.00           14,570.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

35 5,840.00             5,840.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

36            12,107.40       12,107.40 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

37            21,825.00       21,825.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

38            37,936.50       37,936.50 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

39            10,995.00       10,995.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

40              4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

41              4,270.00         4,270.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

42              3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

43              4,800.00         4,800.00 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 มกรำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...กุมภำพันธ์..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ททีเีมด หจก.ททีเีมด พ27/2562
ราคาทีเ่สนอ 6,150.00 บาท ราคา 6,150.00 บาท ลงวนัที ่10 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากดั

พ26/2562
ราคาทีเ่สนอ 22,217.20 บาท ราคา 22,217.20 บาท ลงวนัที ่10 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุส้านกังาน ซีเอน็ เมดิคอล ซีเอน็ เมดิคอล พ36/2562
ราคาทีเ่สนอ 19,500.00 บาท ราคา 19,500.00 บาท ลงวนัที ่11 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เมส เทรดด้ิง จ้ากดั บริษทั เมส เทรดด้ิง จ้ากดั พ37/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,110.00 บาท ราคา 4,110.00 บาท ลงวนัที ่11 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ้ากดั บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ้ากดั พ40/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,439.92 บาท ราคา 3,439.92 บาท ลงวนัที ่15 ม.ค 62

จา้งเหมาบริการ สอบเทยีบ
เคร่ืองมอืแพทย์

บริษทั ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จ้ากดั บริษทั ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จ้ากดั พ39/2562
ราคาทีเ่สนอ 11,100.00 บาท ราคา 11,100.00 บาท ลงวนัที ่11 ม.ค 62

จา้งเหมาบริการ สอบเทยีบ
เคร่ืองมอืแพทย์

บริษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล จ้ากดั บริษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล จ้ากดั พ41/2562
ราคาทีเ่สนอ 5,885.00 บาท ราคา 5,885.00 บาท ลงวนัที ่15 ม.ค 62

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภณัฑ์
งานบา้นงานครัว

บริษทั พี.ซี.ซี. เจนเนอรัล ซัพพลาย 
จ้ากดั

บริษทั พี.ซี.ซี. เจนเนอรัล ซัพพลาย
 จ้ากดั

พ44/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,815.00 บาท ราคา 4,815.00 บาท ลงวนัที ่16 ม.ค 62

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

บริษทั โตโยต้า เชยีงราย บริษทั โตโยต้า เชยีงราย พ42/2562
ราคาทีเ่สนอ 2,374.01 บาท ราคา 2,374.01 บาท ลงวนัที ่15 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เมส เทรดด้ิง จ้ากดั บริษทั เมส เทรดด้ิง จ้ากดั พ52/2562
ราคาทีเ่สนอ 9,554.00 บาท ราคา 9,554.00 บาท ลงวนัที ่21 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย ์จ้ากดั บริษทั ไชยรุ่งเรืองการแพทย ์จ้ากดั พ53/2562
ราคาทีเ่สนอ 83,670.00 บาท ราคา 83,670.00 บาท ลงวนัที ่21 ม.ค 62

จา้งเหมาบริการ สอบเทยีบ
เคร่ืองมอืแพทย์

ศุภชยัการแพทย์ ศุภชยัการแพทย์ พ53/2562
ราคาทีเ่สนอ 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ลงวนัที ่21 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากดั

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากดั

พ58/2562
ราคาทีเ่สนอ 8,346.00 บาท ราคา 8,346.00 บาท ลงวนัที ่22 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ อทีซีี ซัพพลาย อทีซีี ซัพพลาย พ59/2562
ราคาทีเ่สนอ 46,200.00 บาท ราคา 46,200.00 บาท ลงวนัที ่22 ม.ค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ้ากดั บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ้ากดั พ62/2562
ราคาทีเ่สนอ 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ลงวนัที ่23 ม.ค 62

44              6,150.00         6,150.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

45            22,217.20       22,217.20 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

46            19,500.00       19,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

47              4,110.00         4,110.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

48              3,439.92         3,439.92 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

49            11,100.00       11,100.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

50              5,885.00         5,885.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

51              4,815.00         4,815.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

52              2,374.01         2,374.01 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

53              9,554.00         9,554.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

54            83,670.00       83,670.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

55              7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

56              8,346.00         8,346.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

57            46,200.00       46,200.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

58              2,500.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...กุมภำพันธ์..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ไพรม ์เมดิคอล จ้ากดั บริษทั ไพรม ์เมดิคอล จ้ากดั พ63/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท ลงวนัที ่23 ม.ค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ สหอเีล็คโทรนคิส์ สหอเีล็คโทรนคิส์ พ65/2562
ราคาทีเ่สนอ 5,700.00 บาท ราคา 5,700.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน บริษทั สินธานอีเีล็คทรอนกิค์ จ้ากดั บริษทั สินธานอีเีล็คทรอนกิค์ จ้ากดั พ66/2562
ราคาทีเ่สนอ 3,400.00 บาท ราคา 3,400.00 บาท ลงวนัที ่25 ม.ค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ บริษทั เทคเอช จ้ากดั บริษทั เทคเอช จ้ากดั สัญญาเลขที ่รพ.วชร.18/2562
ราคาทีเ่สนอ 334,000.00 บาท ราคา 334,000.00 บาท ลงวนัที ่2 ม.ค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชัน่ สัญญาเลขที ่รพ.วชร.19/2562
ราคาทีเ่สนอ 279,900.00 บาท ราคา 379,900.00 บาท ลงวนัที ่2 ม.ค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ หจก.เมดิคอล อคีวปิเมนท ์เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

หจก.เมดิคอล อคีวปิเมนท ์เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

สัญญาเลขที ่รพ.วชร.20/2562
ราคาทีเ่สนอ 253,136.82 บาท ราคา 253,136.82 บาท ลงวนัที ่2 ม.ค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

บริษทั ภทัราวดี อนิเตอร์ เทรดด้ิง 
จ้ากดั

บริษทั ภทัราวดี อนิเตอร์ เทรดด้ิง 
จ้ากดั

สัญญาเลขที ่รพ.วชร.21/2562
ราคาทีเ่สนอ 1,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ราคา 1,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวนัที ่2 ม.ค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ้ากดั บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ้ากดั พ68/2562
ราคาทีเ่สนอ 11,040.00 บาท ราคา 11,040.00 บาท ลงวนัที ่28 ม.ค 62

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เควซีี คอมพวิเตอร์ หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั เควซีี คอมพวิเตอร์ พ69/2562
ราคาทีเ่สนอ ๑,๓๕๕.๐๐ บาท ราคา ๑,๓๕๕.๐๐ บาท ลงวนัที ่28 ม.ค 62

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส้านกังาน หา้งหุน้ส่วนจ้ากดั ไอท ีโปรเจค แอนด์ ซัพ
พลาย

หา้งหุน้ส่วนจ้ากัด ไอท ีโปรเจค แอนด์ ซัพพลาย พ72/2562
ราคาทีเ่สนอ ๘,๙๙๐.๐๐ บาท ราคา ๘,๙๙๐.๐๐ บาท ลงวนัที ่2๙ ม.ค 62

จา้งเหมาบริการ บริษทั ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จ้ากดั บริษทั ไบโอ แลบ เซ็นเตอร์ จ้ากดั พ71/2562
ราคาทีเ่สนอ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาทีเ่สนอ ๘,๐๐๐.๐๐ บาท ลงวนัที ่2๙ ม.ค 62

จา้งเหมาบริการ นายภวูดล จนัทร์เทีย่ง นายภวูดล จนัทร์เทีย่ง พ74/2562
ราคาทีเ่สนอ 4,500.00 บาท ราคาทีเ่สนอ 4,500.00 บาท ลงวนัที ่31 ม.ค 62

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที ่620076
ราคาทีเ่สนอ 2,650.00 บาท ราคา 2,650.00 บาท ลงวนัที ่2 ม.ค.  61

บ.ท.ีโอ.เคมคีอลส์ จ้ากดั บ.ท.ีโอ.เคมคีอลส์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620077
ราคาทีเ่สนอ 3,080.00 บาท ราคา 3,080.00 บาท ลงวนัที ่2 ม.ค.  61

บ.เมดไลน ์จ้ากดั บ.เมดไลน ์จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620078
ราคาทีเ่สนอ 18,190.00 บาท ราคา 18,190.00 บาท ลงวนัที ่2 ม.ค.  61

59              3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

60              5,700.00         6,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

61              3,400.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

62          334,000.00     400,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

63          279,900.00     375,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

64          253,136.82     300,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

65       1,100,000.00      1,100,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

66            11,040.00       12,100.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

67              1,355.00         1,355.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

68              8,990.00       20,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

69              8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

70              4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

71              2,650.00         3,378.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

72 3,080.00             3,280.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

73 18,190.00           29,190.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ
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แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...กุมภำพันธ์..... พ.ศ. 2562

องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที ่620079
ราคาทีเ่สนอ 35,060.00 บาท ราคา 35,060.00 บาท ลงวนัที ่2 ม.ค.  61

บ.ชมุชนเภสัชกรรม บ.ชมุชนเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที ่620080
ราคาทีเ่สนอ 16,000.00 บาท ราคา 16,000.00 บาท ลงวนัที ่3 ม.ค.  61

ห.จ.ก. เลิศสิงหเ์ภสัชกรรม ห.จ.ก. เลิศสิงหเ์ภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที ่620081
ราคาทีเ่สนอ 4,800.00 บาท ราคา 4,800.00 บาท ลงวนัที ่4 ม.ค.  61

บ.พอนด์เคมคีอล บ.พอนด์เคมคีอล ใบส่ังซ้ือเลขที ่620082
ราคาทีเ่สนอ 13,620.00 บาท ราคา 13,620.00 บาท ลงวนัที ่4 ม.ค.  61

บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ้ากดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620083
ราคาทีเ่สนอ 10,500.00 บาท ราคา 10,500.00 บาท ลงวนัที ่4 ม.ค.  61

บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ้ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620084
ราคาทีเ่สนอ 26,760.00 บาท ราคา 26,760.00 บาท ลงวนัที ่4 ม.ค.  61

บ.ฟาร์มาแลนด์ จ้ากดั บ.ฟาร์มาแลนด์ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620085
ราคาทีเ่สนอ 9,110.00 บาท ราคา 9,110.00 บาท ลงวนัที ่4 ม.ค.  61

บ.สยามฟาร์มาซูติคัล บ.สยามฟาร์มาซูติคัล ใบส่ังซ้ือเลขที ่620086
ราคาทีเ่สนอ 6,955.00 บาท ราคา 6,955.00 บาท ลงวนัที ่4 ม.ค.  61

บ.บรูพาโอสถ จ้ากดั บ.บรูพาโอสถ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620087
ราคาทีเ่สนอ 6,760.00 บาท ราคา 6,760.00 บาท ลงวนัที ่7 ม.ค.  61

บ.T.Man pharma บ.T.Man pharma ใบส่ังซ้ือเลขที ่620088
ราคาทีเ่สนอ 13,000.00 บาท ราคา 13,000.00 บาท ลงวนัที ่8 ม.ค.  61

บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ ใบส่ังซ้ือเลขที ่620089
ราคาทีเ่สนอ 2,702.00 บาท ราคา 2,702.00 บาท ลงวนัที ่11 ม.ค.  61

บ.ไบโอฟาร์ม จ้ากดั บ.ไบโอฟาร์ม จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620090
ราคาทีเ่สนอ 18,500.00 บาท ราคา 18,500.00 บาท ลงวนัที ่16 ม.ค.  61

บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ใบส่ังซ้ือเลขที ่620091
ราคาทีเ่สนอ 7,650.50.00 บาท ราคา 7,650.50.00 บาท ลงวนัที ่17 ม.ค.  61

บ. มาซาแลบ จ้ากดั บ. มาซาแลบ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620092
ราคาทีเ่สนอ 12,800.00 บาท ราคา 12,800.00 บาท ลงวนัที ่18 ม.ค.  61

บ.โปลิฟาร์ม จ้ากดั บ.โปลิฟาร์ม จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620093
ราคาทีเ่สนอ 2,520.00 บาท ราคา 2,520.00 บาท ลงวนัที ่21 ม.ค.  61

74 35,060.00           49,640.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

75 16,000.00           16,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

76 12,600.00           ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

77 13,620.00           13,620.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

78 10,500.00           15,324.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

79 26,760.00           29,976.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

80 9,110.00             14,825.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

81 6,955.00             7,505.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

82 6,760.00             8,020.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

83 13,000.00           ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

84 2,702.00             3,100.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

85 18,500.00           20,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

86 7,650.50             ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

87 12,800.00           ไมม่ี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

88 2,520.00             2,760.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ
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แบบ สขร. 1

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

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน มกรำคม 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชยีงรุง้ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชยีงรำย

วนัที ่.....4..... เดอืน ...กุมภำพันธ์..... พ.ศ. 2562

องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที ่620094
ราคาทีเ่สนอ 56,808.00 บาท ราคา 56,808.00 บาท ลงวนัที ่21 ม.ค.  61

บ.บรูพาโอสถ จ้ากดั บ.บรูพาโอสถ จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620095
ราคาทีเ่สนอ 15,550.00 บาท ราคา 15,550.00 บาท ลงวนัที ่22 ม.ค.  61

12,000.00           16,220.00      บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที ่620096
ราคาทีเ่สนอ 12,000.00 บาท ราคา 12,000.00 บาท ลงวนัที ่23 ม.ค.  61

บ.สหแพทยเ์ภสัช จ้ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620097
ราคาทีเ่สนอ 13,600.00 บาท ราคา 13,600.00 บาท ลงวนัที ่28 ม.ค.  61

2,610.80             3,570.00        บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที ่620098
ราคาทีเ่สนอ 2,610.80 บาท ราคา 2,610.80 บาท ลงวนัที ่28 ม.ค.  61

78,752.00           112,000.00    บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ใบส่ังซ้ือเลขที ่620099
ราคาทีเ่สนอ 78,752.00 บาท ราคา 78,752.00 บาท ลงวนัที ่28 ม.ค.  61

3,200.00             6,000.00        บ.ฟาร์มาดิกา จ้ากดั บ.ฟาร์มาดิกา จ้ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที ่620100
ราคาทีเ่สนอ 3,200.00 บาท ราคา 3,200.00 บาท ลงวนัที ่28 ม.ค.  61

89 56,808.00           73,268.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

90 15,550.00           15,550.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

91 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

92 13,600.00           22,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จดัซ้ือเวชภณัฑ์

จดัซ้ือเวชภณัฑ์

จดัซ้ือเวชภณัฑ์

จดัซ้ือเวชภณัฑ์

จดัซ้ือเวชภณัฑ์

จดัซ้ือเวชภณัฑ์

จดัซ้ือเวชภณัฑ์

93

94

95 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ


