
แบบ สขร. 1

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

จัดซ้ือเวชภณัฑ์              6,690.00         7,550.00 บ.แอตแลนติค จ ำกัด บ.แอตแลนติค จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620182
รำคำที่เสนอ 6,690.00 บำท รำคำ 6,690.00  บำท ลงวันที่ 1 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 14,766.00           17,900.00      บ.ดีทแฮลม เคยเลอร์ บ.ดีทแฮลม เคยเลอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620183
รำคำที่เสนอ 14,766.00 บำท รำคำ 14,766.00 บำท ลงวันที่ 1 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 13,870.00           16,570.00      บ.โอสถอินเตอร์ จ ำกัด บ.โอสถอินเตอร์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620184
รำคำที่เสนอ 13,870.00 บำท รำคำ 13,870.00 บำท ลงวันที่ 1 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 22,170.00           24,530.00      บ.วีแอนด์วี จ ำกัด บ.วีแอนด์วี จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620185
รำคำที่เสนอ 22,170.00 บำท รำคำ 22,170.00 บำท ลงวันที่ 2 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 13,000.00           19,500.00      บ. บูรพำโอสถ จ ำกัด บ. บูรพำโอสถ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620186
รำคำที่เสนอ 13,000.00 บำท รำคำ 13,000.00 บำท ลงวันที่ 2 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 66,720.00           ไม่มี บ.คอสมำ เทรดด้ิง จ ำกัด บ.คอสมำ เทรดด้ิง จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620187
รำคำที่เสนอ 66,720.00 บำท รำคำ 66,720.00 บำท ลงวันที่ 3 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 15,300.00           41,250.00      บ.พรีเมด จ ำกัด บ.พรีเมด จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620188
รำคำที่เสนอ 15,300.00 บำท รำคำ 15,300.00 บำท ลงวันที่ 3 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 7,750.00             ไม่มี กองควบคุมยำเสพติด กองควบคุมยำเสพติด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620189
รำคำที่เสนอ 7,750.00 บำท รำคำ 7,750.00 บำท ลงวันที่ 7 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 6,950.00             7,050.00        บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ บ.ศรีประสิทธิ(์SPS) โอสถ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620190
รำคำที่เสนอ 6,950.00 บำท รำคำ 6,950.00 บำท ลงวันที่ 7 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 2,700.00             2,908.00        บ. ที.โอ เคมิคอล จ ำกัด บ. ที.โอ เคมิคอล จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620191
รำคำที่เสนอ 2,700.00 บำท รำคำ 2,700.00 บำท ลงวันที่ 10 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 6,600.00             8,910.00        บ.ยูนอเวอรแซล เมดฯ บ.ยูนอเวอรแซล เมดฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620192
รำคำที่เสนอ 6,600.00 บำท รำคำ 6,600.00 บำท ลงวันที่ 13 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 20,240.00           21,616.00      บ.คอสมำ เทรดด้ิง จ ำกัด บ.คอสมำ เทรดด้ิง จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620193
รำคำที่เสนอ 20,240.00 บำท รำคำ 20,240.00 บำท ลงวันที่ 14 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 38,628.00           50,505.00      บ.สหแพทย์เภสัช จ ำกัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620194
รำคำที่เสนอ 38,628.00 บำท รำคำ 38,628.00 บำท ลงวันที่ 22 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 32,000.00           39,000.00      บ.บูรพำโอสถ จ ำกัด บ.บูรพำโอสถ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620195
รำคำที่เสนอ 32,000.00 บำท รำคำ 32,000.00 บำท ลงวันที่ 23 พ.ค.  62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
โรงพยำบำลเวียงเชยีงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงรำย

วันที่ .....4..... เดือน ...มิถุนำยน..... พ.ศ. 2562

1 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

2 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

3 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

4 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

5 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

6 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

7 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

8 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

9 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

10 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

11 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

12 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

13 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

14 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
โรงพยำบำลเวียงเชยีงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงรำย

วันที่ .....4..... เดือน ...มิถุนำยน..... พ.ศ. 2562

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 66,020.00           81,180.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620196
รำคำที่เสนอ 66,020.00 บำท รำคำ 66,020.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 9,925.00             ไม่มี บ.แอลบีเอส จ ำกัด บ.แอลบีเอส จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620197
รำคำที่เสนอ 9,925.00 บำท รำคำ 9,925.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 13,800.00           15,000.00      บ.เบอรลินฟำรมำฯ จ ำกัด บ.เบอรลินฟำรมำฯ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620198
รำคำที่เสนอ 13,800.00 บำท รำคำ 13,800.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 18,900.00           24,000.00      บ.พร้อสฟำรมำ จ ำกัด บ.พร้อสฟำรมำ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620199
รำคำที่เสนอ 18,900.00 บำท รำคำ 18,900.00 บำท ลงวันที่ 28 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 85,215.20           130,274.40    บ.เกร้ทเตอร์ มำยบำซิน บ.เกร้ทเตอร์ มำยบำซิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620200
รำคำที่เสนอ 85,215.20 บำท รำคำ 85,215.20 บำท ลงวันที่ 28 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 30,700.00           ไม่มี บ.ไบโอฟำร์ม จ ำกัด บ.ไบโอฟำร์ม จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620201
รำคำที่เสนอ 30,700.00 บำท รำคำ 30,700.00 บำท ลงวันที่ 28 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 6,145.00             6,446.00        บ.โปลิฟำรม จ ำกัด บ.โปลิฟำรม จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620202
รำคำที่เสนอ 6,145.00 บำท รำคำ 6,145.00 บำท ลงวันที่ 28 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 41,250.00           44,250.00      บ.ไบโอวำลิส  จ ำกัด บ.ไบโอวำลิส  จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620203
รำคำที่เสนอ 41,250.00 บำท รำคำ 41,250.00 บำท ลงวันที่ 29 พ.ค.  62

จัดซ้ือเวชภณัฑ์ 12,000.00           12,000.00      บ. ขุมขนเภสัชฯ จ ำกัด บ. ขุมขนเภสัชฯ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620204
รำคำที่เสนอ 12,000.00 บำท รำคำ 12,000.00 บำท ลงวันที่ 30 พ.ค.  62

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน ร้ำนเชียงรุ้งเคร่ืองเย็น ร้ำนเชียงรุ้งเคร่ืองเย็น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ280/2562
รำคำที่เสนอ 14,000.00 บำท รำคำ 14,000.00 บำท ลงวันที่ 3 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือเคร่ืองแต่งกำย บริษัท ไชยรุ่งเรืองกำรแพทย์ จ ำกัด บริษัท ไชยรุ่งเรืองกำรแพทย์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ286/2562
รำคำที่เสนอ 10,600.00 บำท รำคำ 10,600.00 บำท ลงวันที่ 8 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ บริษทั กรุงเทพฯครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ำกัด บริษทั กรุงเทพฯครุภณัฑ์เวชภณัฑ์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ287/2562
รำคำที่เสนอ 4,580.00 บำท รำคำ 4,580.00 บำท ลงวันที่ 8 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน บริษัท สินธำนีอีเล็คทรอนิกค์ จ ำกัด บริษัท สินธำนีอีเล็คทรอนิกค์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ288/2562
รำคำที่เสนอ 1,540.00 บำท รำคำ 1,540.00 บำท ลงวันที่ 8 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ หจก.วีอำร์ ซัพพอร์ต หจก.วีอำร์ ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ291/2562
รำคำที่เสนอ 1,000.00 บำท รำคำ 1,000.00 บำท ลงวันที่ 16 พ.ค ๒๕๖๒

15 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

16 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

17 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

18 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

19 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

20 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

21 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

22 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

23 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

24            14,000.00       25,200.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

25            10,600.00       11,400.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

26              4,580.00         8,600.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

27 3,000.00             1,540.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

28 1,000.00             1,000.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
โรงพยำบำลเวียงเชยีงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงรำย

วันที่ .....4..... เดือน ...มิถุนำยน..... พ.ศ. 2562

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ หจก. อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก. อินสทรูเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ292/2562
รำคำที่เสนอ 17,600.00 บำท รำคำ 17,600.00 บำท ลงวันที่ 16 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ293/2562
รำคำที่เสนอ 6,000.00 บำท รำคำ 6,000.00 บำท ลงวันที่ 16 พ.ค ๒๕๖๒

จ้ำงเหมำซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง

บริษัท โตโยต้ำเชียงรำย จ ำกัด บริษัท โตโยต้ำเชียงรำย จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓๐๐/2562
รำคำที่เสนอ 3,256.55 บำท รำคำ 3,256.55 บำท ลงวันที่ 17 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัดบริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓๐๑/2562
รำคำที่เสนอ 2,500.00 บำท รำคำ 2,500.00 บำท ลงวันที่ 17 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓๐5/2562
รำคำที่เสนอ 1,700.00 บำท รำคำ 1,700.00 บำท ลงวันที่ 22 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ บริษัท ไอแคร์ จ ำกัด บริษัท ไอแคร์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓๐5/2562
รำคำที่เสนอ 3,300.00 บำท รำคำ 3,300.00 บำท ลงวันที่ 22 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓11/2562
รำคำที่เสนอ 17,732.00 บำท รำคำ 17,732.00 บำท ลงวันที่ 22 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ บริษัท แอสเซนท์ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท แอสเซนท์ เมดิคอล จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓13/2562
รำคำที่เสนอ 4,500.00 บำท รำคำ 4,500.00 บำท ลงวันที่ 22 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓09/2562
รำคำที่เสนอ 12,422.00 บำท รำคำ 12,422.00 บำท ลงวันที่ 22 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ บริษัท โพสเฮลแคร์ จ ำกัด บริษัท โพสเฮลแคร์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓10/2562
รำคำที่เสนอ 3,300.00 บำท รำคำ 3,300.00 บำท ลงวันที่ 22 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓06/2562
รำคำที่เสนอ 4,365.60 บำท รำคำที่เสนอ 4,365.60 บำท ลงวันที่ 22 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓07/2562
รำคำที่เสนอ 7,490.00 บำท รำคำ 7,490.00 บำท ลงวันที่ 22 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ บริษัท ไซแอนเมด จ ำกัด บริษัท ไซเอสซ์เมด จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓0๘/2562
รำคำที่เสนอ 2,000.00 บำท รำคำ 2,000.00 บำท ลงวันที่ 22 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ จ ำกัด บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓16/2562
รำคำที่เสนอ 10,080.00 บำท รำคำ 10,080.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน บริษัท สินธำนีอีเล็คทรอนิกค์ จ ำกัด บริษัท สินธำนีอีเล็คทรอนิกค์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓17/2562
รำคำที่เสนอ 770.00 บำท รำคำ 770.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒

จัดซ้ือวัสดุกำรแพทย์ บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ๓19/2562

29 17,600.00           19,200.00      เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

30 6,000.00             10,000.00      เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

31 3,256.55             3,256.55        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

32 2,500.00             2,500.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

33 1,700.00             2,500.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

34 3,300.00             3,300.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

35            17,732.00       17,732.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

36              4,500.00         4,500.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

37            12,422.00       12,422.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

38 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

39              4,365.60         4,365.60 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

41              2,000.00         2,000.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

40              7,490.00         7,490.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

43                770.00         1,000.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

42            10,080.00       12,000.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

44              2,000.00         2,000.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

             3,300.00         3,300.00



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
โรงพยำบำลเวียงเชยีงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงรำย

วันที่ .....4..... เดือน ...มิถุนำยน..... พ.ศ. 2562

รำคำที่เสนอ 2,000.00 บำท รำคำ 2,000.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษัท ทันตสยำม จ ำกัด บริษัท ทันตสยำม จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท36/2562

รำคำที่เสนอ 7,900.00 บำท รำคำ 7,900.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษัท โพสเฮลแคร์ จ ำกัด บริษัท โพสเฮลแคร์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท32/2562

รำคำที่เสนอ 5,000.00 บำท รำคำ 5,000.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท34/2562

รำคำที่เสนอ 10,800.00 บำท รำคำ 10,800.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท35/2562

รำคำที่เสนอ 4,750.00 บำท รำคำ 4,750.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษัท วี อำร์ พ ีเด้นทื จ ำกัด บริษัท วี อำร์ พ ีเด้นทื จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท34/2562

รำคำที่เสนอ 6,172.50 บำท รำคำ 6,172.50 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท31/2562

รำคำที่เสนอ 3,592.00 บำท รำคำ 3,592.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ322/2562

รำคำที่เสนอ 2,000.00 บำท รำคำ 2,000.00 บำท ลงวันที่ 30 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ำกัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท25/2562

รำคำที่เสนอ 8,191.92 บำท รำคำ 8,191.92 บำท ลงวันที่ 1 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษัท ทันตสยำม จ ำกัด บริษัท ทันตสยำม จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท26/2562

รำคำที่เสนอ 15,000.00 บำท รำคำ 15,000.00 บำท ลงวันที่ 1 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท27/2562

รำคำที่เสนอ 12,592.44 บำท รำคำ 12,592.44 บำท ลงวันที่ 1 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท28/2562

รำคำที่เสนอ 13,738.80 บำท รำคำ 13,738.80 บำท ลงวันที่ 1 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท29/2562

รำคำที่เสนอ 25,196.36 บำท รำคำ 25,196.36 บำท ลงวันที่ 1 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุทันตกรรม บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท30/2562

รำคำที่เสนอ 2,833.36 บำท รำคำ 2,833.36 บำท ลงวันที่ 1 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุชันสูตร บริษัท แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ บริษัท แล็บมำสเตอร์ แอ๊ดวำนซ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01699/2562

รำคำที่เสนอ 6,200.00 บำท รำคำ 6,200.00 บำท ลงวันที่ 30 พฤษภำคม ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุชันสูตร บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01700/2562

รำคำที่เสนอ 43,440.00 บำท รำคำ 43,440 บำท ลงวันที่ 30 พฤษภำคม ๒๕๖๒

45              7,900.00         7,900.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

44              2,000.00         2,000.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

47            10,800.00       10,800.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

46              5,000.00         5,000.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

49              6,172.50         6,172.50 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

48              4,750.00         4,750.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

50              3,592.00         3,592.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

51              2,000.00         3,950.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

52 8,191.92             8,191.92        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

15,000.00      เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

54 12,592.44           12,592.44      เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

55 13,738.80           13,738.80      เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

56 25,196.36           25,196.36      เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

57 2,833.36             2,833.36        

58              6,200.00         6,200.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

59            43,440.00       43,440.00

53 15,000.00           



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
โรงพยำบำลเวียงเชยีงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงรำย

วันที่ .....4..... เดือน ...มิถุนำยน..... พ.ศ. 2562

จัดซ้ือวัสดุชันสูตร บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ำกัด บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01701/2562
รำคำที่เสนอ 7,490.00 บำท รำคำ 7,490.00 บำท ลงวันที่ 30 พฤษภำคม ๒๕๖๒
นำงเพญ็ศรี  กระหมุดควำม นำงเพญ็ศรี  กระหมุดควำม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ267/2562

รำคำที่เสนอ 20,145.00 บำท รำคำ 20,145.00 บำท ลงวันที่ พ.ค ๒๕๖๒
98(ก้ำวแปด)น้ ำด่ืม 98(ก้ำวแปด)น้ ำด่ืม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ268/2562

รำคำที่เสนอ 6,765.00 บำท รำคำ 6,765.00 บำท ลงวันที่ พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ273/2562

รำคำที่เสนอ 600.00 บำท รำคำ 600.00 บำท ลงวันที่ 2 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร หจก.รวมสินชื่นชอบกำรเกษตร หจก.รวมสินชื่นชอบกำรเกษตร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ274/2562

รำคำที่เสนอ 940.00 บำท รำคำ 940.00 บำท ลงวันที่ 2 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร ร้ำนพลภณัฑ์เคร่ืองมือไฟฟำ้ ร้ำนพลภณัฑ์เคร่ืองมือไฟฟำ้ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ275/2562

รำคำที่เสนอ 750.00 บำท รำคำ 750.00 บำท ลงวันที่ 2 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ร้ำนฮำนิดีไซน์ ร้ำนฮำนิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ281/2562

รำคำที่เสนอ 900.00 บำท รำคำ 900.00 บำท ลงวันที่ 7 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ282/2562

รำคำที่เสนอ 1,775.00 บำท รำคำ  1,775.00 บำท ลงวันที่ 7 พ.ค ๒๕๖๒
จ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ นำยทองค ำ วันดี นำยทองค ำ วันดี ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ283/2562

รำคำที่เสนอ 2,500.00 บำท รำคำ 2,500.00 บำท ลงวันที่ 7 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง บจก.สหทรัพย์ทวีก่อสร้ำง บจก.สหทรัพย์ทวีก่อสร้ำง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ284/2562

รำคำที่เสนอ 377.00 บำท รำคำ 377.00 บำท ลงวันที่ 7 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน บจก.วิทวัสกำรค้ำ บจก.วิทวัสกำรค้ำ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ289/2562

รำคำที่เสนอ 760.00 บำท รำคำ 760.00 บำท ลงวันที่ 8 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ298/2562

รำคำที่เสนอ 1,350.00 บำท รำคำ 1,350.00 บำท ลงวันที่ 17 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุอื่นๆ บจก.บี สมำร์ท ซำยเอ็นซ์ บจก.บี สมำร์ท ซำยเอ็นซ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ299/2562

รำคำที่เสนอ 6,557.00 บำท รำคำ 6,557.00 บำท ลงวันที่ 17 พ.ค ๒๕๖๒
จ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ นำยวิชัย ค ำแดงใส นำยวิชัย ค ำแดงใส ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ302/2562

รำคำที่เสนอ 2,500.00 บำท รำคำ 2,500.00 บำท ลงวันที่ 21 พ.ค ๒๕๖๒

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

60              7,490.00         7,490.00 เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

61 20,145.00           20,145.00      

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

62 6,765.00             6,765.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

63 600.00               600.00           

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

64 940.00               940.00           เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

65 750.00               750.00           

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

66 900.00               900.00           เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

67 1,775.00             1,775.00        

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

68 2,500.00             2,500.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

69 377.00               377.00           

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

70 760.00               760.00           เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

71 1,350.00             1,350.00        

72 6,557.00             6,557.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

73 2,500.00             2,500.00        

จัดหำวตัถุดิบอำหำรผู้ป่วย เดือน พค.

จัดซ้ือวัสดุบริโภค น้ ำด่ืม พค.



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
โรงพยำบำลเวียงเชยีงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชยีงรำย

วันที่ .....4..... เดือน ...มิถุนำยน..... พ.ศ. 2562

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ303/2562

รำคำที่เสนอ 5,111.00 บำท รำคำ 5,111.00 บำท ลงวันที่ 21 พ.ค ๒๕๖๒

นำงเพญ็ศรี  กระหมุดควำม นำงเพญ็ศรี  กระหมุดควำม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ304/2562

รำคำที่เสนอ 5,313.00 บำท รำคำ 5,313.00 บำท ลงวันที่ 21 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน บจก.วิทวัสกำรค้ำ บจก.วิทวัสกำรค้ำ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ314/2562

รำคำที่เสนอ 11,150.00 บำท รำคำ 11,150.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ร้ำนสินไพศำล ร้ำนสินไพศำล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ315/2562

รำคำที่เสนอ 21,447.00 บำท รำคำ 21,447.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว บริษัท นอร์ทเทิร์นดรำกอน จ ำกัด บริษัท นอร์ทเทิร์นดรำกอน จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ316/2562

รำคำที่เสนอ 8,183.30 บำท รำคำ 8,183.30 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ร้ำน เอ็นย.ูเมดิคอล ร้ำน เอ็นย.ูเมดิคอล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ317/2562

รำคำที่เสนอ 10,000.00 บำท รำคำ 10,000.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว บริษัท ลัคคลีนนิ่ง ซัพพลำย จ ำกัด บริษัท ลัคคลีนนิ่ง ซัพพลำย จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ318/2562

รำคำที่เสนอ 5,647.00 บำท รำคำ 5,647.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หจก.แม่จันปร้ินต้ิง หจก.แม่จันปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ319/2562

รำคำที่เสนอ  11,450.๐0 บำท รำคำ  11,450.๐0 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะ ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ร้ำนบ้ำนเหล่ำคำร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ320/2562

รำคำที่เสนอ 685.00 บำท รำคำ 685.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง บจก.สหทรัพย์ทวีก่อสร้ำง บจก.สหทรัพย์ทวีก่อสร้ำง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ323/2562

รำคำที่เสนอ 909.50 บำท รำคำ 909.50 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว บจก.สยำมแม็คโคร บจก.สยำมแม็คโคร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ324/2562

รำคำที่เสนอ 599.00 บำท รำคำ 599.00 บำท ลงวันที่ 27 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด บริษัท สยำมโกลบอลเฮ้ำส์ จ ำกัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ328/2562

รำคำที่เสนอ 2,533.00 บำท รำคำ 2,533.00 บำท ลงวันที่ 31 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง บจก.บีเค.เม็ททอลชีท บจก.บีเค.เม็ททอลชีท ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ329/2562

รำคำที่เสนอ 1,610.00 บำท รำคำ 1,610.00 บำท ลงวันที่ 31 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง บจก.ซีอำร์ซี ไทวัสดุ บจก.ซีอำร์ซี ไทวัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ330/2562

รำคำที่เสนอ 996.00 บำท รำคำ 996.00 บำท ลงวันที่ 31 พ.ค ๒๕๖๒
จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร หจก.รวมสินชื่นชอบกำรเกษตร หจก.รวมสินชื่นชอบกำรเกษตร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ331/2562

รำคำที่เสนอ 220.00 บำท รำคำ 220.00 บำท ลงวันที่ 31 พ.ค ๒๕๖๒

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

74 5,111.00             5,111.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

75 5,313.00             5,313.00        

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

76 11,150.00           11,150.00      เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

77 21,447.00           21,447.00      

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

78 8,183.30             8,183.30        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

79 10,000.00           10,000.00      

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

80 5,647.00             5,647.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

81 11,450.00           11,450.00      

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

82 685.00               685.00           เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

83 909.50               909.50           

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

84 599.00               599.00           เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

85 2,533.00             2,533.00        

เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

86 1,610.00             1,610.00        เฉพำะเจำะจง เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
งบประมำณ

87 996.00               996.00           

จ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ

88 220.00               220.00           


