
แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

จัดซื้อเวชภัณฑ               2,000.00         2,420.00 บ. มาซา แลบ จํากัด บ. มาซา แลบ จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620259

ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00  บาท ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 30,700.00           ไมมี บ.ไบโอฟารม  จํากัด บ.ไบโอฟารม  จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620260

ราคาที่เสนอ 30,700.00 บาท ราคา 30,700.00 บาท ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 3,000.00              ไมมี ห.จ.ก. เลิศสิงหเภสัชกรรม ห.จ.ก. เลิศสิงหเภสัชกรรม ใบสั่งซื้อเลขที่ 620261

ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 15,300.00           41,250.00      PREMED Co Ltd PREMED Co Ltd ใบสั่งซื้อเลขที่ 620262

ราคาที่เสนอ 15,300.00 บาท ราคา 15,300.00 บาท ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 8,500.00              11,500.00      บ. PROSP Pharma Co. บ. PROSP Pharma Co. ใบสั่งซื้อเลขที่ 620263

ราคาที่เสนอ 8,500.00 บาท ราคา 8,500.00 บาท ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 18,318.40           26,500.00      บ.DKSH(ดีทแฮลม) จํากัด บ.DKSH(ดีทแฮลม) จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620264

ราคาที่เสนอ 18,318.40 บาท ราคา 18,318.40 บาท ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 67,976.00           99,614.00      องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ใบสั่งซื้อเลขที่ 620265

ราคาที่เสนอ 67,976.00 บาท ราคา 67,976.00 บาท ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 36,450.00           59,250.00      บ.สหแพทยเภสัช จํากัด บ.สหแพทยเภสัช จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620266

ราคาที่เสนอ 36,450.00 บาท ราคา 36,450.00 บาท ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 8,530.00              9,970.00        บ.โอสถอินเตอร จํากัด บ.โอสถอินเตอร จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620267

ราคาที่เสนอ 8,530.00 บาท ราคา 8,530.00 บาท ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 32,280.00           33,166.00      บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง ใบสั่งซื้อเลขที่ 620268

ราคาที่เสนอ 32,280.00 บาท ราคา 32,280.00 บาท ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 14,200.00           18,750.00      บ. เบอรลินฟารมา. จํากัด บ. เบอรลินฟารมา. จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620269

ราคาที่เสนอ 14,200.00 บาท ราคา 14,200.00 บาท ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 9,140.00              16,640.00      บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบสั่งซื้อเลขที่ 620270

ราคาที่เสนอ 9,140.00 บาท ราคา 9,140.00 บาท ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 12,000.00           12,000.00      บ.ชุมชนเภสัชกรรม บ.ชุมชนเภสัชกรรม ใบสั่งซื้อเลขที่ 620271

ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท ราคา 12,000.00 บาท ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 18,000.00           30,000.00      บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง บ.เซ็นทรลัโพลีเทรดดิ้ง ใบสั่งซื้อเลขที่ 620272

ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

14 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

12 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

13 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

10 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

11 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

8 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

9 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

6 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

7 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

4 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

5 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

2 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

3 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

แบบสรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันท่ี .....2..... เดือน ....กันยายน..... พ.ศ. 2562

1 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันท่ี .....2..... เดือน ....กันยายน..... พ.ศ. 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 32,000.00           39,000.00      บ.Healthy Me จํากัด บ.Healthy Me จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620273

ราคาที่เสนอ 32,000.00 บาท ราคา 32,000.00 บาท ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 9,005.00              14,660.00      บ.สยามฟารมาซูติคลั บ.สยามฟารมาซูติคลั ใบสั่งซื้อเลขที่ 620274

ราคาที่เสนอ 9,005.00 บาท ราคา 9,005.00 บาท ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 4,040.00              4,900.00        บ.แอตแลนติค จํากัด บ.แอตแลนติค จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620275

ราคาที่เสนอ 4,040.00 บาท ราคา 4,040.00 บาท ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 19,244.00           21,640.00      บ.ว.ีแอนด.ว.ี  จํากัด บ.ว.ีแอนด.ว.ี  จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620276

ราคาที่เสนอ 19,244.00 บาท ราคา 19,244.00 บาท ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 5,797.50              19,500.00      บ.ภิญโญ ฟารมา บ.ภิญโญ ฟารมา ใบสั่งซื้อเลขที่ 620278

ราคาที่เสนอ 5,797.50บาท ราคา 5,797.50 บาท ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 1,680.00              2,782.00        บ.โปลิฟารม จํากัด บ.โปลิฟารม จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620279

ราคาที่เสนอ 1,680.00 บาท ราคา 1,680.00 บาท ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 4,680.00              4,800.00        บ.DKSH(ดีทแฮลม) จํากัด บ.DKSH(ดีทแฮลม) จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620280

ราคาที่เสนอ 4,680.00 บาท ราคา  4,680.00 บาท ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 4,960.00              6,272.00        บ.เมดิซีน ซัพพลาย จํากัด บ.เมดิซีน ซัพพลาย จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620281

ราคาที่เสนอ 4,960.00 บาท ราคา 4,960.00 บาท ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 3,660.00              ไมมี บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ ใบสั่งซื้อเลขที่ 620282

ราคาที่เสนอ 3,660.00 บาท ราคา 3,660.00 บาท ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 57,600.00           ไมมี บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบสั่งซื้อเลขที่ 620283

ราคาที่เสนอ 57,600.00 บาท ราคา 57,600.00 บาท ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 4,600.00              ไมมี บ.ที.พ.ีดรัก แลบฯ จํากัด บ.ที.พ.ีดรัก แลบฯ จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620284

ราคาที่เสนอ 4,600.00 บาท ราคา 4,600.00 บาท ลงวนัที่ 21 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 28,622.50           34,634.00      องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม ใบสั่งซื้อเลขที่ 620285

ราคาที่เสนอ 28,622.50 บาท ราคา 28,622.50 บาท ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 53,634.00           75,000.00      บ.เกรทเตอรมายบาซิน บ.เกรทเตอรมายบาซิน ใบสั่งซื้อเลขที่ 620286

ราคาที่เสนอ 53,634.00 บาท ราคา 53,634.00 บาท ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 14,874.00           16,650.00      บ.ว.ีแอนด.ว.ี  จํากัด บ.ว.ีแอนด.ว.ี  จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620287

ราคาที่เสนอ 14,974.00 บาท ราคา 14,874.00 บาท ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

28 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

26 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

27 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

24 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

25 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

22 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

23 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

20 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

21 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

18 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

19 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

16 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

17 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

15 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันท่ี .....2..... เดือน ....กันยายน..... พ.ศ. 2562

จัดซื้อเวชภัณฑ 22,062.00           22,062.00      บ. เบอรลินฟารมา. จํากัด บ. เบอรลินฟารมา. จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ 620288

ราคาที่เสนอ 22,062.00 บาท ราคา 22,062.00 บาท ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน นายจิระพงษ วันดี นายจิระพงษ วันดี ใบสั่งซื้อเลขที่ พ497/2562

ราคาที่เสนอ 13,500.00 บาท ราคา 13,500.00 บาท ลงวันที่ 06 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย บริษัท ลีด เมดดิคอล จํากัด บริษัท ลีด เมดดิคอล จํากัด ใบส่ังซื้อเลขที่ พ498/2562

ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวันที่ 06 ส.ค 62

จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว บริษัท ทวียนต มารเก็ตติ้ง จํากัด บรษิัท ทวยีนต มารเก็ตติ้ง จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ พ502/2562

ราคาที่เสนอ 3,020.00 บาท ราคา 3,020.00 บาท ลงวนัที่ 08 ส.ค 62

จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร หจก.เมดิคอล อีควปิเมนท เซลล แอนด เซอรวสิหจก.เมดิคอล อีควปิเมนท เซลล แอนด เซอรวสิ ใบสั่งซื้อเลขที่ พ500/2562

ราคาที่เสนอ 45,740.00 บาท ราคา 45,740.00 บาท ลงวันที่ 08 ส.ค 62

จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร หจก.ซ.ีเอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซ.ีเอ็ม.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซื้อเลขที่ พ501/2562

ราคาที่เสนอ 27,900.00 บาท ราคา 27,900.00 บาท ลงวันที่ 08 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย หจก.อินสทรูเมนท แล็ป หจก.อินสทรูเมนท แล็ป ใบสั่งซื้อเลขที่ พ521/2562

ราคาที่เสนอ 28,032.00 บาท ราคา 28,032.00 บาท ลงวันที่ 16 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบสั่งซื้อเลขที่ พ520/2562

ราคาที่เสนอ 4,340.00 บาท ราคา 4,340.00 บาท ลงวนัที่ 16 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย บริษัท ไทยกอส จํากัด บริษัท ไทยกอส จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ พ517/2562

ราคาที่เสนอ 4,300.00 บาท ราคา 4,300.00 บาท ลงวนัที่ 16 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ พ523/2562

ราคาที่เสนอ 1,500.00 บาท ราคา 1,500.00 บาท ลงวนัที่ 16 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย หจก.ซ.ีเอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซ.ีเอ็ม.เมด โซลูชั่น ใบสั่งซื้อเลขที่ พ507/2562

ราคาที่เสนอ 7,600.00 บาท ราคาที่เสนอ 7,600.00 บาท ลงวนัที่ 13 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด
ใบสั่งซื้อเลขที่ พ515/2562

ราคาที่เสนอ 19,506.10 บาท ราคา 19,506.10 บาท ลงวันที่ 13 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย
บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดสัตร้ี 

จํากัด

บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดสัตร้ี 

จํากัด
ใบสั่งซื้อเลขที่ พ522/2562

ราคาที่เสนอ 2,990.00 บาท ราคา 2,990.00 บาท ลงวนัที่ 16 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด บริษัท ไซเอนซเมด จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ พ516/2562

ราคาที่เสนอ 4,640.00 บาท ราคา 4,640.00 บาท ลงวนัที่ 16 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด บริษัท โพสเฮลทแคร จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ พ518/2562

ราคาที่เสนอ 1,360.00 บาท ราคาที่ 1,360.00 บาท ลงวนัที่ 16 ส.ค 62

42               4,640.00         4,640.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

43               1,360.00         1,360.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

40            19,506.10       19,506.10 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

41               2,990.00         2,990.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

38               1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

39               7,600.00         7,600.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

36 8,340.00              8,340.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

37 4,300.00              4,300.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

34 27,900.00           27,900.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

35 28,032.00           28,032.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

32 3,020.00              3,020.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

33 45,740.00           45,740.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

30 13,500.00           13,500.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

31 10,000.00           10,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

29 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันท่ี .....2..... เดือน ....กันยายน..... พ.ศ. 2562

จัดซื้อวสัดุการแพทย บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ พ524/2562

ราคาที่เสนอ 4,594.00 บาท ราคา 4,594.00 บาท ลงวนัที่ 16 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด ใบสั่งซื้อเลขที่ พ519/2562

ราคาที่เสนอ 1,719.96 บาท ราคา 1,719.96 บาท ลงวนัที่ 16 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการแพทย
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จํากัด
ใบสั่งซื้อเลขที่ พ549/2562

ราคาที่เสนอ 1,251.90 บาท ราคา 1,251.90 บาท ลงวนัที่ 30 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุยานพาหนะและขนสง รานไทยเจริญการยาง รานไทยเจรญิการยาง ใบสั่งซื้อเลขที่ พ551/2562

ราคาที่เสนอ 9,200.00 บาท ราคา 9,200.00 บาท ลงวนัที่ 30 ส.ค 62

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน บริษัท สินธานี อีเล็คทรอนิกค บริษัท สินธานี อีเล็คทรอนิกค ใบสั่งซื้อเลขที่ พ550/2562

ราคาที่เสนอ 1,045.00 บาท ราคา 1,045.00 บาท ลงวนัที่ 30 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร               2,000.00         2,000.00 รานฮานิดีไซน รานฮานิดีไซน ใบสั่งซื้อเลขที่ พ477/2562

ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวนัที่ 1 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุสํานักงาน หจก.เทพวัลย หจก.เทพวัลย ใบสั่งซื้อเลขที่ พ484/2562

ราคาที่เสนอ 1,650.00 บาท ราคา 1,650.00 บาท ลงวนัที่ 1 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุสํานักงาน รานวรรณา รานวรรณา ใบสั่งซื้อเลขที่ พ485/2562

ราคาที่เสนอ 390.00 บาท ราคา 390.00 บาท ลงวันที่ 1 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร รานฮานิดีไซน รานฮานิดีไซน ใบสั่งซื้อเลขที่ พ486/2562

ราคาที่เสนอ 250.00 บาท ราคาที่ 250.00 บาท ลงวันที่ 1 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร รานฮานิดีไซน รานฮานิดีไซน ใบสั่งซื้อเลขที่ พ487/2562

ราคาที่เสนอ 1,680.00 บาท ราคาที่ 1,680.00 บาท ลงวันที่ 1 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุสํานักงาน บจก.วทิวสัการคา บจก.วทิวสัการคา ใบสั่งซื้อเลขที่ พ488/2562

ราคาที่เสนอ 392.00 บาท ราคาที่ 392.00 บาท ลงวันที่ 1 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุไฟฟาและวทิยุ รานไอทีเซอรวสิเซ็นเตอร รานไอทีเซอรวสิเซ็นเตอร ใบสั่งซื้อเลขที่ พ493/2562

ราคาที่เสนอ ๑,360.00 บาท ราคา ๑,360.00 บาท ลงวนัที่ 2 ส.ค 62

จางเหมาบริการอื่นๆ รานสิกขนันท รานสิกขนันท ใบสั่งซื้อเลขที่ พ510/2562

ราคาที่เสนอ 3,750.00 บาท ราคา 3,750.00 บาท ลงวนัที่ 14 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุอ่ืนๆ บจก.เวลิดเคมีคอลซัพพลาย บจก.เวลิดเคมีคอลซัพพลาย ใบสั่งซื้อเลขที่ พ511/2562

ราคาที่เสนอ 30,200.00 บาท ราคา 30,200.00 บาท ลงวันที่ 14 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุกอสราง รานเพ่ิมทรัพยไพบูลย รานเพ่ิมทรัพยไพบูลย ใบสั่งซื้อเลขที่ พ514/2562

ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท ลงวนัที่ 15 ส.ค 62

58               3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

56               3,750.00         3,750.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

57            30,200.00       30,200.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

54                 392.00            392.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

55               1,360.00         1,360.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

52                 250.00            250.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

53               1,680.00         1,680.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

50               1,650.00         1,650.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

51                 390.00            390.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

48               1,045.00         1,045.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

49 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

46               1,251.90         1,251.90 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

47               9,200.00         9,200.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

44               4,594.00         4,594.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

45               1,719.96         1,719.96 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินท่ีจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันท่ี .....2..... เดือน ....กันยายน..... พ.ศ. 2562

จัดซื้อวสัดุงานบานงานครวั รานสินไพศาล รานสินไพศาล ใบสั่งซื้อเลขที่ พ529/2562

ราคาที่เสนอ 5,288.00 บาท ราคา5,288.00 บาท ลงวนัที่ 21 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุเครื่องแตงกาย บจก.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล บจก.โกรธ ซัพพลาย เมดิคอล ใบสั่งซื้อเลขที่ พ530/2562

ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท ราคา 4,800.00 บาท ลงวนัที่ 21 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุสํานักงาน บจก.วทิวสัการคา บจก.วทิวสัการคา ใบสั่งซื้อเลขที่ พ536/2562

ราคาที่เสนอ 5,124.00 บาท ราคา 5,124.00 บาท ลงวนัที่ 27 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุงานบานงานครวั รานสินไพศาล รานสินไพศาล ใบสั่งซื้อเลขที่ พ537/2562

ราคาที่เสนอ 10,910.00 บาท ราคา 10,910.00 บาท ลงวันที่ 27 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุงานบานงานครวั บจก.นอรทเทิรน ดรากอน บจก.นอรทเทิรน ดรากอน ใบสั่งซื้อเลขที่ พ538/2562

ราคาที่เสนอ 12,256.76 บาท ราคาอ 12,256.76 บาท ลงวนัที่ 27 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุงานบานงานครวั หจก.ซ.ีเอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซ.ีเอ็ม.เมด โซลูชั่น ใบสั่งซื้อเลขที่ พ539/2562

ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวันที่ 27 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุงานบานงานครวั ราน เอ็นยูเมดคิอล ราน เอ็นยูเมดิคอล ใบสั่งซื้อเลขที่ พ551/2562

ราคาที่เสนอ 6,800.00 บาท ราคา 6,800.00 บาท ลงวันที่ 27 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอร หจก.แมจันปริ้นติ้ง หจก.แมจันปริ้นติ้ง ใบสั่งซื้อเลขที่ พ542/2562

ราคาที่เสนอ 8,800.00 บาท ราคา 8,800.00 บาท ลงวันที่ 27 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุการเกษตร หจก.รวมสินชื่นชอบ หจก.รวมสินชื่นชอบ ใบสั่งซื้อเลขที่ พ544/2562

ราคาที่เสนอ 930.00 บาท ราคา 930.00 บาท ลงวันที่ 27 ส.ค 62

จัดซื้อวสัดุงานบานงานครวั รานพลภัณฑเคร่ืองมือไฟฟา รานพลภัณฑเครื่องมือไฟฟา ใบสั่งซื้อเลขที่ พ545/2562

ราคาที่เสนอ 1,274.00 บาท ราคา 1,274.00 บาท ลงวันที่ 27 ส.ค 62

68               1,274.00         1,274.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

66               8,800.00         8,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

67                 930.00            930.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

64               8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

65               6,800.00         6,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

62            10,910.00       10,910.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

63            12,256.76       12,256.76 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

60               4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

61               5,124.00         5,124.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ

59               5,288.00         5,288.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเกินวงเงิน

งบประมาณ


