
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630299
ราคาที่เสนอ 54,720.00 บาท ราคา 54,720.00  บาท ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2563

บ.พนาพฒัน์ จาํกดั บ.พนาพฒัน์ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630300
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท ราคา 5,400.00 บาท ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2563

4,176.00            ไม่มี บ.วทิยาศรม จาํกดั บ.วทิยาศรม จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630301
ราคาที่เสนอ 4,176.00 บาท ราคา 4,176.00 บาท ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2563

10,500.00          12,000.00       Inpact  pharma Inpact  pharma ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630302
ราคาที่เสนอ 10,500.00 บาท ราคา 10,500.00 บาท ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2563

35,083.76          41,865.60       องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630303
ราคาที่เสนอ 35,083.76 บาท ราคา 35,083.76  บาท ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2563

18,050.00          26,700.00       บ. มาซา แลบ จาํกดั บ. มาซา แลบ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630304
ราคาที่เสนอ 18,050.00 บาท ราคา 18,050.00 บาท ลงวนัที่ 3 กนัยายน 2563

13,800.00                 21,020.00 บ.ศรีประสิทธิ์(SPS) โอสถ บ.ศรีประสิทธิ์(SPS) โอสถ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630305
ราคาที่เสนอ 13,800.00 บาท ราคา 13,800.00 บาท ลงวนัที่ 3 กนัยายน 2563

5,100.00             ไม่มี บ.T.Man pharma บ.T.Man pharma ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630307
ราคาที่เสนอ 5,100.00 บาท ราคา 5,100.00 บาท ลงวนัที่ 8 กนัยายน 2563

11,200.00          11,940.00       บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จาํกดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630308
ราคาที่เสนอ 11,200.00 บาท ราคา 11,200.00 บาท ลงวนัที่ 9 กนัยายน 2563

37,022.00          46,900.00       บ. แอโรแคร์ จาํกดั บ. แอโรแคร์ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630309
ราคาที่เสนอ 37,022.00 บาท ราคา 37,022.00 บาท ลงวนัที่ 9 กนัยายน 2563

420.00               ไม่มี กองควบคุมยาเสพติด กองควบคุมยาเสพติด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630310
ราคาที่เสนอ 420.00 บาท ราคา 420.00 บาท ลงวนัที่ 9 กนัยายน 2563

10,800.00          13,200.00       บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จาํกดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630311
ราคาที่เสนอ 10,800.00 บาท ราคา 10,800.00 บาท ลงวนัที่ 15 กนัยายน 2563

3,840.00            4,490.00         บ.ที.พ.ีดรัก แลบฯ จาํกดั บ.ที.พ.ีดรัก แลบฯ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630312
ราคาที่เสนอ 3,840.00 บาท ราคา 3,840.00 บาท ลงวนัที่ 17 กนัยายน 2563

8,340.00            12,000.00       บ.ไบโอฟาร์ม  จาํกดั บ.ไบโอฟาร์ม  จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630314
ราคาที่เสนอ 8,340.00 บาท ราคา 8,340.00 บาท ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2563

62,640.00          161,000.00    บ. PROSP Pharma Co. บ. PROSP Pharma Co. ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630315
ราคาที่เสนอ 62,640.00 บาท ราคา 62,640.00 บาท ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....5.... เดอืน ....ตลุาคม..... พ.ศ. 2563

1 จดัซ้ือเวชภณัฑ์           54,720.00        56,160.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

2 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 5,400.00             ไม่มี เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

4 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

3 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

6 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

5 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

8 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

7 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

10 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

9 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

12 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

11 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

14 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

13 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

15 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....5.... เดอืน ....ตลุาคม..... พ.ศ. 2563

23,000.00          30,000.00       บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630316
ราคาที่เสนอ 23,000.00 บาท ราคา 23,000.00 บาท ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2563

47,148.00          54,987.00       องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630317
ราคาที่เสนอ 47,148.00 บาท ราคา 47,148.00 บาท ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2563

63,840.00          65,520.00       บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630318
ราคาที่เสนอ 63,840.00 บาท ราคา 63,840.00 บาท ลงวนัที่ 25 กนัยายน 2563

43,631.00          45,061.00       บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จาํกดั บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630319
ราคาที่เสนอ 43,631.00 บาท ราคา 43,631.00 บาท ลงวนัที่ 25 กนัยายน 2563

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ ไอที เซอร์วสิเซ็นเตอร์ ไอที เซอร์วสิเซ็นเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ503/2563
ราคาที่เสนอ 2,650.00 บาท ราคา 2,650.00 บาท ลงวนัที่ 14 ก.ย 63

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

บา้นเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี) บา้นเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี) ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ497/2563
ราคาที่เสนอ 1,320.00 บาท ราคา 1,320.00 บาท ลงวนัที่ 10 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ504/2563
ราคาที่เสนอ 10,780.00 บาท ราคา 10,780.00 บาท ลงวนัที่ 14 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เมส เทรดด้ิง จาํกดั บริษทั เมส เทรดด้ิง จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ502/2563
ราคาที่เสนอ 450.00 บาท ราคา 450.00 บาท ลงวนัที่ 14 ก.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว บริษทั ทีว ี(ไทยแลนด์) จาํกดั บริษทั ทีว ี(ไทยแลนด์) จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ500/2563
ราคาที่เสนอ 1,850.00 บาท ราคา 1,850.00 บาท ลงวนัที่ 11 ก.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ501/2563
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท ราคา 7,800.00 บาท ลงวนัที่ 14 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ501/2563
ราคาที่เสนอ 13,250.00 บาท ราคา 13,250.00 บาท ลงวนัที่ 14 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จาํกดั บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 415-2563
ราคาที่เสนอ 76,820.00 บาท ราคา 76,820.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษทั เอก็ซ์แล็บ จาํกดั บริษทั เอก็ซ์แล็บ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 416-2563
ราคาที่เสนอ 22,800.00 บาท ราคา 22,800.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ 
จาํกดั

บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จาํกดั
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 417-2563

ราคาที่เสนอ 6,825.00 บาท ราคา 6,825.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ย 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ512/2563

ราคาที่เสนอ 14,260.00 บาท ราคา 14,260.00 บาท ลงวนัที่ 21 ก.ย 63

16 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

18 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

17 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

20 2,650.00            2,650.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

19 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

22 10,780.00          10,780.00       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

21 1,320.00            1,320.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

24 1,850.00            1,850.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

23 450.00               450.00           เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

26 13,250.00          13,250.00       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

25 7,800.00            7,800.00         เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

28           22,800.00        22,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

27 76,820.00          76,820.00       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

29             6,825.00          6,825.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

30           14,260.00        14,260.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....5.... เดอืน ....ตลุาคม..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จาํกดั บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ511/2563
ราคาที่เสนอ 7,120.00 บาท ราคา 7,120.00 บาท ลงวนัที่ 21 ก.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน ร้านสุขใจ ร้านสุขใจ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ510/2563
ราคาที่เสนอ 1,800.00 บาท ราคา 1,800.00 บาท ลงวนัที่ 21 ก.ย 63

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

นายพพิฒัน์ กระหมุดความ นายพพิฒัน์ กระหมุดความ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ508/2563
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวนัที่ 17 ก.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน บริษทั ทีว ี(ไทยแลนด์) จาํกดั บริษทั ทีว ี(ไทยแลนด์) จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ515/2563
ราคาที่เสนอ 40,500.00 บาท ราคา 40,500.00 บาท ลงวนัที่ 22 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จาํกดั

บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ514/2563
ราคาที่เสนอ 12,370.27 ราคา 12,370.27 ลงวนัที่ 22 ก.ย 63

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภณัฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

บา้นเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี) บา้นเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี) เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ513/2563
ราคาที่เสนอ 970.00 บาท ราคา 970.00 บาท ลงวนัที่ 22 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ หจก.พแีอนด์เอม็คลีนิคคอมพวิเตอร์ หจก.พแีอนด์เอม็คลีนิคคอมพวิเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ507/2563
ราคาที่เสนอ 2,125.00 บาท ราคา 2,125.00 บาท ลงวนัที่ 22 ก.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์สํานักงาน บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จาํกดั บริษทั สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จาํกดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ525/2563
ราคาที่เสนอ 3,100.00 บาท ราคา 3,100.00 บาท ลงวนัที่ 29 ก.ย 63

จดัซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ ร้านพลภณัฑ์เคร่ืองมือไฟฟา้ ร้านพลภณัฑ์เคร่ืองมือไฟฟา้ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ526/2563
ราคาที่เสนอ 6,260.00 บาท ราคา 6,260.00 บาท ลงวนัที่ 29 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.วรัิช ออกซิเจน หจก.วรัิช ออกซิเจน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ517/2563
ราคาที่เสนอ 37,760.00 บาท ราคา 37,760.00 บาท ลงวนัที่ 21 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ หจก.แม่จนั ปร้ินต้ิง หจก.แม่จนั ปร้ินต้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ488/2563
ราคาที่เสนอ 48,720.00 บาท ราคา 48,720.00 บาท ลงวนัที่ 15 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ489/2563
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท ราคา 12,000.00 บาท ลงวนัที่ 15 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว บจก.นอร์ทเทิร์นดรากอน บจก.นอร์ทเทิร์นดรากอน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ490/2563
ราคาที่เสนอ 15,864.00 บาท ราคา 15,864.00 บาท ลงวนัที่ 15 ก.ย 63

ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ491/2563
ราคาที่เสนอ 19,622.00 บาท ราคา 19,622.00 บาท ลงวนัที่ 15 ก.ย 63

31             7,120.00          7,120.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

32             1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

33             2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

34           40,500.00        40,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

35           12,370.27        12,370.27 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

36                970.00            970.00 เฉพาะเจาะจง

37             2,125.00          2,125.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

38             3,100.00          3,100.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

39             6,260.00          6,260.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

40           37,760.00        37,760.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

41           48,720.00        48,720.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

42           12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

43           15,864.00        15,864.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

44 จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว           19,622.00        19,622.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน  กันยายน  2563
โรงพยาบาลเวียงเชยีงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงราย

วันที ่.....5.... เดอืน ....ตลุาคม..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว บจก.สยามแม็คโคร บจก.สยามแม็คโคร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ492/2563
ราคาที่เสนอ 1,198.00 บาท ราคา 1,198.00 บาท ลงวนัที่ 15 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว บจก.มนภา เซอร์วสิฯ บจก.มนภา เซอร์วสิฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ493/2563
ราคาที่เสนอ 18,095.00 บาท ราคา 18,095.00 บาท ลงวนัที่ 15 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ494/2563
ราคาที่เสนอ 10,641.00 บาท ราคา 10,641.00 บาท ลงวนัที่ 15 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว ร้านสยามการค้า ร้านสยามการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ506/2563
ราคาที่เสนอ 21,070.00 บาท ราคา 21,070.00 บาท ลงวนัที่ 15 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุสํานักงาน บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ518/2563
ราคาที่เสนอ 272.00 บาท ราคา 272.00 บาท ลงวนัที่ 18 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ บจก.เวลิด์เคมีคอลฯ บจก.เวลิด์เคมีคอลฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ519/2563
ราคาที่เสนอ 5,201.00 บาท ราคา 5,201.00 บาท ลงวนัที่ 23 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุอืน่ๆ หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ520/2563
ราคาที่เสนอ 3,300.00 บาท ราคา 3,300.00 บาท ลงวนัที่ 23 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านฮานิดีไซน์ ร้านฮานิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ521/2563
ราคาที่เสนอ 650.00 บาท ราคา 650.00 บาท ลงวนัที่ 24 ก.ย 63

จดัซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ร้านบา้นเหล่าคาร์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ527/2563
ราคาที่เสนอ 1,210.00 บาท ราคา 1,210.00 บาท ลงวนัที่ 28 ก.ย 63

45             1,198.00          1,198.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

46           18,095.00        18,095.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

47           10,641.00        10,641.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

48           21,070.00        21,070.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

49                272.00            272.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

50             5,201.00          5,201.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

51             3,300.00          3,300.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

52                650.00            650.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

53             1,210.00          1,210.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ


