
แบบ สขร. 1

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

จดัซ้ือเวชภัณฑ์            55,412.00     108,328.00 องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620289
ราคาที่เสนอ 55,412.00 บาท ราคา 55,412.00  บาท ลงวนัที่ 2 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 6,480.00             ไมม่ี บ.พนาพัฒน์ จ ากดั บ.พนาพัฒน์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620290
ราคาที่เสนอ 6,480.00 บาท ราคา 6,480.00 บาท ลงวนัที่ 2 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 18,190.00           29,190.00      บ.เมดไลน์ จ ากดั บ.เมดไลน์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620291
ราคาที่เสนอ 18,190.00 บาท ราคา 18,190.00 บาท ลงวนัที่ 2 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 8,030.00             10,320.00      บ.Healthy Me จ ากดั บ.Healthy Me จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620292
ราคาที่เสนอ 8,030.00 บาท ราคา 8,030.00 บาท ลงวนัที่ 2 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 11,700.00           13,500.00      บ.ศรีประสิทธิ์(SPS) โอสถ บ.ศรีประสิทธิ์(SPS) โอสถ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620293
ราคาที่เสนอ 11,700.00 บาท ราคา 11,700.00 บาท ลงวนัที่ 2 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 1,968.80             2,392.00        บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620294
ราคาที่เสนอ 1968.80 บาท ราคา 1968.80 บาท ลงวนัที่ 2 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 6,768.00             7,620.00        บ.T.N.P เฮลท์แคร์ บ.T.N.P เฮลท์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620295
ราคาที่เสนอ 6,768.00 บาท ราคา 6,768.00 บาท ลงวนัที่ 2 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 27,490.00           32,832.00      บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620296
ราคาที่เสนอ 27,490.00 บาท ราคา 27,490.00 บาท ลงวนัที่ 3 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 10,000.00           ไมม่ี บ. มาซา แลบ จ ากดั บ. มาซา แลบ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620297
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวนัที่ 4 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 3,960.00             4,700.00        บ.T.Man pharma บ.T.Man pharma ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620298
ราคาที่เสนอ 3,960.00 บาท ราคา 3,960.00 บาท ลงวนัที่ 5 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 44,150.00           61,580.00      บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620299
ราคาที่เสนอ 44,150.00 บาท ราคา 44,150.00 บาท ลงวนัที่ 5 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 6,600.00             8,910.00        Universal medicol Co Universal medicol Co ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620300
ราคาที่เสนอ 6,600.00 บาท ราคา 6,600.00 บาท ลงวนัที่ 10 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 9,000.00             10,800.00      ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620301
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท ลงวนัที่ 12 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 10,678.00           12,450.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620302
ราคาที่เสนอ 10,678.00 บาท ราคา 10,678.00 บาท ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน ....ตลุำคม..... พ.ศ. 2562

1 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

2 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

3 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

4 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

5 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

8 เฉพาะเจาะจง

9 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

6 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 เฉพาะเจาะจง

10 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

11 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

12 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

13 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

14 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน ....ตลุำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 20,020.00           24,830.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620303
ราคาที่เสนอ 20,020.00 บาท ราคา 20,020.00 บาท ลงวนัที่ 17 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 5,238.72             5,544.00        บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620304
ราคาที่เสนอ 5,238.72 บาท ราคา 5,238.72 บาท ลงวนัที่ 18 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 2,600.00             ไมม่ี บ.MODERN PHARMA บ.MODERN PHARMA ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620305
ราคาที่เสนอ 2,600.00 บาท ราคา 2,600.00 บาท ลงวนัที่ 20 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 4,040.00             4,900.00        บ.แอตแลนติค จ ากดั บ.แอตแลนติค จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620306
ราคาที่เสนอ 40,040.00 บาท ราคา 4,040.00 บาท ลงวนัที่ 23 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 2,100.00             3,477.50        บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620307
ราคาที่เสนอ 2,100.00บาท ราคา 2,100.00 บาท ลงวนัที่ 23 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 72,960.00           74,880.00      บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620308
ราคาที่เสนอ 72,960.00 บาท ราคา 72,960.00 บาท ลงวนัที่ 23 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 26,400.00           ไมม่ี บ.ไบโอฟาร์ม  จ ากดั บ.ไบโอฟาร์ม  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620309
ราคาที่เสนอ 26,400.00 บาท ราคา  26,400.00 บาท ลงวนัที่ 23 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 15,800.00           19,800.00      บ. PROSP Pharma Co. บ. PROSP Pharma Co. ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620310
ราคาที่เสนอ 15,800.00 บาท ราคา 15,800.00 บาท ลงวนัที่ 23 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 8,860.00             9,205.00        บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620311
ราคาที่เสนอ 8,860.00 บาท ราคา 8,860.00 บาท ลงวนัที่ 23 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 44,300.00           45,540.00      บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620312
ราคาที่เสนอ 44,300.00 บาท ราคา 44,300.00 บาท ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 6,600.00             8,000.00        บ. ซีฟาร์ม จ ากดั บ. ซีฟาร์ม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620313
ราคาที่เสนอ 6,600.00 บาท ราคา 6,600.00 บาท ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 72,426.00           115,068.00    บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620314
ราคาที่เสนอ 72,426.00 บาท ราคา 72,426.00 บาท ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 8,550.00             ไมม่ี บ.T.Man pharma บ.T.Man pharma ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620315
ราคาที่เสนอ 8,550.00 บาท ราคา 8,550.00 บาท ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 75,372.00           168,060.00    องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620316
ราคาที่เสนอ 75,372.00 บาท ราคา 75,372.00 บาท ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2562

15 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

16 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

17 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

18 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

19 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

20 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

21 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

22 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

23 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

24 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

25 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

26 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

27 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

28 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน ....ตลุำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 36,915.00           41,450.00      บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620317
ราคาที่เสนอ 36,915.00 บาท ราคา 36,915.00 บาท ลงวนัที่ 25 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 5,100.00             5,100.00        บ.เอ.เอน็.บี.แลบฯ จ ากดั บ.เอ.เอน็.บี.แลบฯ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620317
ราคาที่เสนอ 5,100.00 บาท ราคา 5,100.00 บาท ลงวนัที่ 25 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 9,050.00             9,050.00        บ.พาตาร์แลบ จ ากดั บ.พาตาร์แลบ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620317
ราคาที่เสนอ 9,050.00 บาท ราคา 9,050.00 บาท ลงวนัที่ 25 กนัยายน 2562

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 28,700.00           30,900.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 620317
ราคาที่เสนอ 28,700.00 บาท ราคา 28,700.00 บาท ลงวนัที่ 26 กนัยายน 2562

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท เอม็พี เมดกรุ๊ป จ ากดั บริษัท เอม็พี เมดกรุ๊ป จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1718-2562
ราคาที่เสนอ 10,500.00 บาท ราคา 10,500.00 บาท ลงวนัที่ 2 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1717-2562
ราคาที่เสนอ 2,610.00 บาท ราคา 2,610.00 บาท ลงวนัที่ 2 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท เอก็ซ์แล็บ จ ากดั บริษัท เอก็ซ์แล็บ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1716-2562
ราคาที่เสนอ 36,800.00 บาท ราคา 36,800.00 บาท ลงวนัที่ 2 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1715-2562
ราคาที่เสนอ 98,730.00 บาท ราคาที่เสนอ 98,730.00 บาท ลงวนัที่ 2 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท เออซีี เฮลธแ์คร์ จ ากดั บริษัท เออซีี เฮลธแ์คร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1714-2562
ราคาที่เสนอ 4,348.00 บาท ราคา 4,348.00 บาท ลงวนัที่ 2 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากดั บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1713-2562
ราคาที่เสนอ 19,589.00 บาท ราคา 19,589.00 บาท ลงวนัที่ 2 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุชนัสูตร บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1712-2562
ราคาที่เสนอ 18,414.00 บาท ราคา 18,414.00 บาท ลงวนัที่ 2 ก.ย 62

จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ556/2562
ราคาที่เสนอ 10,100.00 บาท ราคา 10,100.00 บาท ลงวนัที่ 3 ก.ย 62

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

บ้านเหล่าการชา่ง (ชา่งต๋ี) บ้านเหล่าการชา่ง (ชา่งต๋ี) ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ557/2562
ราคาที่เสนอ 580.00 บาท ราคา 580.00 บาท ลงวนัที่ 5 ก.ย 62

จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ561/2562
ราคาที่เสนอ 1,980.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,980.00 บาท ลงวนัที่ 5 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ 
จ ากดั

บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ 
จ ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ560/2562
ราคาที่เสนอ 850.00 บาท ราคา 850.00 บาท ลงวนัที่ 5 ก.ย 62

29 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

30 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

31 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

32 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

33 10,500.00           10,500.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

34 2,610.00             2,610.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

35 36,800.00           36,800.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

36 98,730.00           98,730.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

37 4,348.00             4,348.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

38 19,589.00           19,589.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

39 18,414.00           18,414.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

40 10,100.00           10,100.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

41                 580.00            580.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

42              1,980.00         3,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

43                 850.00            850.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน ....ตลุำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บริษัท ทวยีนต์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั บริษัท ทวยีนต์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ558/2562
ราคาที่เสนอ 11,960.00 บาท ราคา 11,960.00 บาท ลงวนัที่ 5 ก.ย 62

จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ559/2562
ราคาที่เสนอ 500.00 บาท ราคา 500.00 บาท ลงวนัที่ 5 ก.ย 62

จดัซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ576/2562
ราคาที่เสนอ 4,190.00 บาท ราคา 4,190.00 บาท ลงวนัที่ 13 ก.ย 62

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

บริษัท โตโยต้าเชยีงราย จ ากดั บริษัท โตโยต้าเชยีงราย จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ575/2562
ราคาที่เสนอ 10,044.63 บาท ราคา 10,044.63 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ร้านไทยเจริญการยาง ร้านไทยเจริญการยาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ586/2562
ราคาที่เสนอ 9,200.00 บาท ราคา 9,200.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน นายจริะพงษ์ วนัดี นายจริะพงษ์ วนัดี ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ584/2562
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ581/2562
ราคาที่เสนอ 1,650.00 บาท ราคา 1,650.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ย 62

จดัซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ582/2562
ราคาที่เสนอ 9,800.00 บาท ราคา 9,800.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ย 62

จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน บริษัท สินธานีอเีล็คทรอนิกค์ จ ากดั บริษัท สินธานีอเีล็คทรอนิกค์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ583/2562
ราคาที่เสนอ 1,880.00 บาท ราคา 1,880.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ587/2562
ราคาที่เสนอ 21,000.00 บาท ราคา 21,000.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62

จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จ ากดั บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ58๘/2562
ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท ราคา 98,440.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ589/2562
ราคาที่เสนอ 15,561.80 บาท ราคา 15,561.80 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ ากดั

บริษัท เอเชยี เมดิคอล อนิดัสตร้ี 
จ ากดั

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ601/2562
ราคาที่เสนอ 5,580.00 บาท ราคา 5,580.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ595/2562
ราคาที่เสนอ 9,960.00 บาท ราคา 9,960.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ592/2562
ราคาที่เสนอ 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62

44            11,960.00       15,600.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

45                 500.00            500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

46              4,190.00         4,190.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

47            10,044.63       10,044.63 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

48              9,200.00         9,200.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

49 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

50              1,650.00         1,650.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

51              9,800.00         9,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

52              1,880.00         1,880.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

53            21,000.00       21,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

54            98,440.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

55            15,561.80       15,561.80 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

56              5,580.00         5,580.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

57              9,960.00         9,960.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

58              4,280.00         4,280.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

             2,000.00         2,000.00



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน ....ตลุำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ทีทีเมด หจก.ทีทีเมด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ594/2562
ราคาที่เสนอ 3,260.00 บาท ราคา 3,260.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ากดั บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ593/2562
ราคาที่เสนอ 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั
บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล 

จ ากดั
ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ591/2562

ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท ราคา 4,800.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ596/2562

ราคาที่เสนอ 4,660.00 บาท ราคา 4,660.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ598/2562

ราคาที่เสนอ 1,120.00 บาท ราคา 1,120.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ597/2562

ราคาที่เสนอ 1,719.96 บาท ราคา 1,719.96 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ602/2562

ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท ราคา 4,500.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ603/2562

ราคาที่เสนอ 1,456.00 บาท ราคาที่เสนอ 1,456.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ599/2562

ราคาที่เสนอ 11,230.00 บาท ราคา 11,230.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ600/2562

ราคาที่เสนอ 17,871.00 บาท ราคา 17,871.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 62

นายธนัติชยั ระววิรรณ นายธนัติชยั ระววิรรณ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ608/2562

ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ลงวนัที่ 20 ก.ย 62
จดัซ้ือออกซิเจน หจก.วรัิช ออกซิเจน หจก.วรัิช ออกซิเจน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ620/2562

ราคาที่เสนอ 32,390.00 บาท ราคาที่เสนอ 32,390.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุการเกษตร ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์ ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ562/2562

ราคาที่เสนอ 210.00 บาท ราคา 210.00 บาท ลงวนัที่ 4 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง ร้านเพิ่มทรัพยไ์พบูลย์ ร้านเพิ่มทรัพยไ์พบูลย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ564/2562

ราคาที่เสนอ 2,250.00 บาท ราคา 2,250.00 บาท ลงวนัที่ 6 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุอื่นๆ บจก.เวลิด์เคมคีอลซัพพลาย บจก.เวลิด์เคมคีอลซัพพลาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ565/2562

ราคาที่เสนอ 54,950.00 บาท ราคา 54,950.00 บาท ลงวนัที่ 6 ก.ย 62

59              3,260.00         3,260.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

60              3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

61              4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

62              4,660.00         4,660.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

63              1,120.00         1,120.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

64              1,719.96         1,719.96 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

65              4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

66              1,456.00         1,456.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

67            11,230.00       11,230.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

68            17,871.00       17,871.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

69              2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

70            32,390.00       32,390.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

71                 210.00            210.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

72              2,250.00         2,250.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

73            54,950.00       54,950.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน ....ตลุำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุอื่นๆ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ566/2562
ราคาที่เสนอ 1,100.00 บาท ราคา 1,100.00 บาท ลงวนัที่ 6 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการเกษตร ร้านลานนาการ์เดน ร้านลานนาการ์เดน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ568/2562
ราคาที่เสนอ 2,070.00 บาท ราคา 2,070.00 บาท ลงวนัที่ 6 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านฮานิดีไซน์ ร้านฮานิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ569/2562
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท ราคา 12,000.00 บาท ลงวนัที่ 9 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ หจก.มนัทนาผ้ามา่น หจก.มนัทนาผ้ามา่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ573/2562
ราคาที่เสนอ 870.00 บาท ราคาที่เสนอ 870.00 บาท ลงวนัที่ 12 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บจก.ซีอาร์ซี ไทวสัดุ บจก.ซีอาร์ซี ไทวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ574/2562
ราคาที่เสนอ 14,618.00 บาท ราคา 14,618.00 บาท ลงวนัที่ 12 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง บจก.ซีอาร์ซี ไทวสัดุ บจก.ซีอาร์ซี ไทวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ575/2562
ราคาที่เสนอ 20,434.00 บาท ราคา 20,434.00 บาท ลงวนัที่ 12 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ร้านสยามการค้า ร้านสยามการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ580/2562
ราคาที่เสนอ 25,250.00 บาท ราคา 25,250.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ย 62

จดัซ้ือวสัดุการเกษตร หจก.รวมสินชื่นชอบ หจก.รวมสินชื่นชอบ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ606/2562

ราคาที่เสนอ 1,770.00 บาท ราคา 1,770.00 บาท ลงวนัที่ 20 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว บจก.นอร์ทเทิร์น ดรากอ้น บจก.นอร์ทเทิร์น ดรากอ้น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ612/2562

ราคาที่เสนอ 7,734.28 บาท ราคา 7,734.28 บาท ลงวนัที่ 23 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว นายเป็ง  มาค า นายเป็ง  มาค า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ613/2562

ราคาที่เสนอ 1,025.00 บาท ราคา 1,025.00 บาท ลงวนัที่ 23 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว บริษัท ลัคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จ ากดั บริษัท ลัคคลีนนิ่ง ซัพพลาย จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ614/2562

ราคาที่เสนอ 5,387.00 บาท ราคา 5,387.00 บาท ลงวนัที่ 23 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ615/2562

ราคาที่เสนอ 8,843.00 บาท ราคา 8,843.00 บาท ลงวนัที่ 23 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุส านักงาน บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ616/2562

ราคาที่เสนอ 11,025.00 บาท ราคา 11,025.00 บาท ลงวนัที่ 23 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง หจก.แมจ่นัปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ617/2562

ราคาที่เสนอ 12,470.00 บาท ราคา 12,470.00 บาท ลงวนัที่ 23 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ร้านไอทีเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ร้านไอทีเซอร์วสิเซ็นเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ618/2562

ราคาที่เสนอ 3,400.00 บาท ราคา 3,400.00 บาท ลงวนัที่ 23 ก.ย 62

74              1,100.00         1,100.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

75              2,070.00         2,070.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

76            12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

77                 870.00            870.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

78            14,618.00       14,618.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

79            20,434.00       20,434.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

80            25,250.00       25,250.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

81              1,770.00         1,770.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

82              7,734.28         7,734.28 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

83              1,025.00         1,025.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

84              5,387.00         5,387.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

85              8,843.00         8,843.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

87            12,470.00       12,470.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

88              3,400.00         3,400.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

86            11,025.00       11,025.00



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2562
โรงพยำบำลเวยีงเชียงรุ้ง ส ำนักงำนสำธำรณสขุจงัหวดัเชียงรำย

วนัที่ .....1..... เดอืน ....ตลุำคม..... พ.ศ. 2562

จดัซ้ือวสัดุการเกษตร หจก.รวมสินชื่นชอบ หจก.รวมสินชื่นชอบ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ623/2562

ราคาที่เสนอ 970.00 บาท ราคา 970.00 บาท ลงวนัที่ 25 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ หจก.เชยีงรายการดับเพลิง หจก.เชยีงรายการดับเพลิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ624/2562

ราคาที่เสนอ 500.00 บาท ราคา 500.00 บาท ลงวนัที่ 25 ก.ย 62
จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว บจก.สยามแมค็โคร บจก.สยามแมค็โคร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ625/2562

ราคาที่เสนอ 1,797.00 บาท ราคา 1,797.00 บาท ลงวนัที่ 25 ก.ย 62

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

                500.00            500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

             1,797.00         1,797.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

89

90

91

                970.00            970.00


