
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

จดัซ้ือเวชภัณฑ์              4,622.40         4,800.00 บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630067
ราคาที่เสนอ 4,622.40 บาท ราคา 4,622.40  บาท ลงวนัที่ 3 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 18,000.00                 26,031.00 บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630068
ราคาที่เสนอ 18,000.00 บาท ราคา 18,000.00 บาท ลงวนัที่ 3 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 10,200.00           13,800.00      บ. PROSP Pharma Co. บ. PROSP Pharma Co. ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630069
ราคาที่เสนอ 10,200.00 บาท ราคา 10,200.00 บาท ลงวนัที่ 3 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 30,580.00                 51,030.00 บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630070
ราคาที่เสนอ 30,580.00 บาท ราคา 30,580.00 บาท ลงวนัที่ 3 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 5,640.00             6,350.00        บ.T.N.P เฮลท์แคร์ บ.T.N.P เฮลท์แคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630071
ราคาที่เสนอ 5,640.00 บาท ราคา 5,640.00 บาท ลงวนัที่ 3 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 37,700.00           43,000.00      บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากัด บ. เบอร์ลินฟาร์มา. จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630072
ราคาที่เสนอ 37,700.00 บาท ราคา 37,700.00 บาท ลงวนัที่ 6 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 5,632.00             13,690.00      บ.ภิญโญ ฟาร์มา บ.ภิญโญ ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630073
ราคาที่เสนอ 5,632.00 บาท ราคา 5,632.00 บาท ลงวนัที่ 6 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 9,350.00                     9,425.00 บ.พาตาร์แลบ จ ากัด บ.พาตาร์แลบ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630074
ราคาที่เสนอ 9,350.00 บาท ราคา 9,350.00 บาท ลงวนัที่ 7 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 2,000.00             2,140.00        UMEDA CO LTD UMEDA CO LTD ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630075
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวนัที่ 7 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 37,713.20           38,890.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630076
ราคาที่เสนอ 37,713.20 บาท ราคา 37,713.20 บาท ลงวนัที่ 8 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 4,500.00             5,400.00        บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบฯ จ ากัด บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบฯ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630077
ราคาที่เสนอ 4,500.00 บาท ราคา 4,500.00 บาท ลงวนัที่ 8 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 11,132.00           16,400.00      บ. ซีฟาร์ม จ ากัด บ. ซีฟาร์ม จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630078
ราคาที่เสนอ 11,132.00 บาท ราคา 11,132.00 บาท ลงวนัที่ 8 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 24,532.40           47,428.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630079
ราคาที่เสนอ 24,532.40 บาท ราคา 24,532.40 บาท ลงวนัที่ 10 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 55,340.00           57,970.00      บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630080
ราคาที่เสนอ 55,340.00 บาท ราคา 55,340.00 บาท ลงวนัที่ 10 มกราคม 2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ .....4..... เดือน ....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2563

1 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

2 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

3 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

4 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

5 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

6 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

7 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

8 เฉพาะเจาะจง

9 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

10 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

11 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

12 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

13 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

14 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ .....4..... เดือน ....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 2,400.00             2,439.60        UMEDA CO LTD UMEDA CO LTD ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630081
ราคาที่เสนอ 2,400.00 บาท ราคา 2,400.00 บาท ลงวนัที่ 13 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 29,532.00           31,400.00      บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630082
ราคาที่เสนอ 29,532.00 บาท ราคา 29,532.00 บาท ลงวนัที่ 14 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 2,182.80             2,400.00        บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630083
ราคาที่เสนอ 2,182.80 บาท ราคา 2,182.80 บาท ลงวนัที่ 16 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 10,700.00           11,105.00      บ.แอล.บ.ีเอส. แลบฯ บ.แอล.บ.ีเอส. แลบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630084
ราคาที่เสนอ 10,700.00 บาท ราคา 10,700.00 บาท ลงวนัที่ 16 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 8,700.00             ไม่มี บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630085
ราคาที่เสนอ 8,700.00 บาท ราคา 8,700.00 บาท ลงวนัที่ 17 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 20,500.00           ไม่มี บ. มาซา แลบ จ ากัด บ. มาซา แลบ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630086
ราคาที่เสนอ 20,500.00 บาท ราคา 20,500.00 บาท ลงวนัที่ 17 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 69,040.80           114,300.00    บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630087
ราคาที่เสนอ 69,040.80 บาท ราคา 69,040.80 บาท ลงวนัที่ 20 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 25,932.00           28,920.00      บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630088
ราคาที่เสนอ 25,932.00 บาท ราคา 25,932.00 บาท ลงวนัที่   20 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 6,800.00             6,800.00        บ.เอ.เอ็น.บ.ีแลบฯ จ ากัด บ.เอ.เอ็น.บ.ีแลบฯ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630089
ราคาที่เสนอ 6,800.00 บาท ราคา 6,800.00 บาท ลงวนัที่ 23 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 3,800.00             5,356.00        บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ จ ากัด บ.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630090
ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท ราคา 3,800.00 บาท ลงวนัที่ 23 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 39,420.00           90,000.00      บ. PROSP Pharma Co. บ. PROSP Pharma Co. ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630091
ราคาที่เสนอ 39,420.00 บาท ราคา 39,420.00 บาท ลงวนัที่ 27 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 5,300.00             6,100.00        บ.T.Man pharma บ.T.Man pharma ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630092
ราคาที่เสนอ 5,300.00 บาท ราคา 5,300.00 บาท ลงวนัที่ 27 มกราคม 2563

15 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

16 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

17 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

18 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

19 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

20 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

21 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

22 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

23 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

24 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

25 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

26 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ .....4..... เดือน ....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 50,290.00           54,760.00      บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630093
ราคาที่เสนอ 50,290.00 บาท ราคา 50,290.00 บาท ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 63,859.00           87,373.00      องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630093
ราคาที่เสนอ 63,859.00 บาท ราคา 63,859.00 บาท ลงวนัที่ 29 มกราคม 2563

จดัซ้ือเวชภัณฑ์ 21,980.00           32,560.00      บ.ศรีประสิทธิ์(SPS) โอสถ บ.ศรีประสิทธิ์(SPS) โอสถ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630094
ราคาที่เสนอ 21,980.00 บาท ราคา 21,980.00 บาท ลงวนัที่ 30 มกราคม 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ001/2563
ราคาที่เสนอ 42,099.00 บาท ราคา 42,099.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ002/2563

ราคาที่เสนอ 22,345.00 บาท ราคา 22,345.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ003/2563

ราคาที่เสนอ 3,439.92 บาท ราคา 3,439.92 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ004/2563

ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ005/2563

ราคาที่เสนอ 1,700.00 บาท ราคา 1,700.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ006/2563

ราคาที่เสนอ 2,250.00 บาท ราคา 2,250.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ทีทีเมด หจก.ทีทีเมด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ007/2563

ราคาที่เสนอ 8,920.00 บาท ราคา 8,920.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ008/2563

ราคาที่เสนอ 13,803.00 บาท ราคา 13,803.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ009/2563

ราคาที่เสนอ 23,301.90 บาท ราคา 23,301.90 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ010/2563

ราคาที่เสนอ 20,520.00 บาท ราคา 20,520.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ011/2563

ราคาที่เสนอ 1,400.00 บาท ราคา 1,400.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ012/2563

ราคาที่เสนอ 10,200.00 บาท ราคา 10,200.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63

27 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

28 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

29 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

30 42,099.00           42,099.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

31 22,345.00           22,345.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

32 3,439.92             3,439.92        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

33 4,000.00             4,000.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

34 1,700.00             1,700.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

35 2,250.00             2,250.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

36 8,920.00             8,920.00        เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

37 13,803.00           13,803.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

38            23,301.90       23,301.90 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

39            20,520.00       20,520.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

40              1,400.00         1,400.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

41            10,200.00       10,200.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ .....4..... เดือน ....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ013/2563
ราคาที่เสนอ 8,080.00 บาท ราคา 8,080.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ014/2563
ราคาที่เสนอ 25,660.00 บาท ราคา 25,660.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด บริษัท โตโยต้าเชียงราย จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ019/2563
ราคาที่เสนอ 5,239.79 บาท ราคาที่เสนอ 5,239.79 บาท ลงวนัที่ 9 ม.ค 63

จา้งเหมาบริการ ปรับปรุงระบบ
และติดต้ังถังกรองน้ า

หจก.สิบทิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.สิบทิศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ0018/2563
ราคาที่เสนอ 37,557.00 บาท ราคา 37,557.00 บาท ลงวนัที่ 9 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท โพสเฮลแคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลแคร์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ0017/2563
ราคาที่เสนอ 32,520.00 บาท ราคา 32,520.00 บาท ลงวนัที่ 9 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุชันสูตร บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01740/2563
ราคาที่เสนอ 3,380.00 บาท ราคา 3,380.00 บาท ลงวนัที่ 8 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุชันสูตร บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01743/2563

ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท ราคา 3,800.00 บาท ลงวนัที่ 8 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุชันสูตร บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01736/2563

ราคาที่เสนอ 3,450.00 บาท ราคา 3,450.00 บาท ลงวนัที่ 8 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุชันสูตร บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 01735/2563

ราคาที่เสนอ 23,180.00 บาท ราคา 23,180.00 บาท ลงวนัที่ 8 ม.ค 63
จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอ็มคลีนิคคอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ22/2563

ราคาที่เสนอ 18,900.00 บาท ราคา 18,900.00 บาท ลงวนัที่ 9 ม.ค 63
จา้งเหมาบริการ ขนยา้ยขยะติด
เชื้อไปเผาท าลาย

หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ22/2563
ราคาที่เสนอ 7,106.00 บาท ราคา 7,106.00 บาท ลงวนัที่ 2 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ร้านไทยเจริญการยาง ร้านไทยเจริญการยาง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ34/2563
ราคาที่เสนอ 8,800.00 บาท ราคา 8,800.00 บาท ลงวนัที่ 15 ม.ค 63

บ้านเหล่าการช่าง บ้านเหล่าการช่าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ35/2563
ราคาที่เสนอ 550.00 บาท ราคาที่เสนอ 550.00 บาท ลงวนัที่ 15 ม.ค 63

จดัซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวสัดุ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ37/2563
ราคาที่เสนอ 1,338.50 บาท ราคา 1,338.50 บาท ลงวนัที่ 14 ม.ค 63

หจก.เมดิคอล อีควปิเมนท์ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

หจก.เมดิคอล อีควปิเมนท์ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วสิ

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ38/2563

ราคาที่เสนอ 44,392.52 บาท ราคา 44,392.52 บาท ลงวนัที่ 20 ม.ค 63

42              8,080.00         8,080.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

43            25,660.00       25,660.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

44              5,239.79         5,239.79 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

45            37,557.00       37,557.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

46            32,520.00       32,520.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

47              3,380.00         3,380.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

48              3,800.00         3,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

49              7,450.00         7,450.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

50            23,180.00       23,180.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

51            18,900.00       22,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

52              7,106.00         7,106.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

53              8,800.00         8,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

54                 550.00            550.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

55              1,338.50         1,338.50 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

56            44,392.52       44,392.52 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

จา้งเหมาบบริการ ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์
การแพทย์



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ .....4..... เดือน ....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ41/2563
ราคาที่เสนอ 47,000.00 บาท ราคา 47,000.00 บาท ลงวนัที่ 23 ม.ค 63

จา้งเหมาบริการ บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไบโอพลัส เมดิคอล จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ43/2563
ราคาที่เสนอ 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท ลงวนัที่ 27 ม.ค 63

จา้งเหมาบริการ บริษัท เชียงใหม่ แคลิเบรชั่น จ ากัด บริษัท เชียงใหม่ แคลิเบรชั่น จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ42/2563
ราคาที่เสนอ 4,200.00 บาท ราคา 4,200.00 บาท ลงวนัที่ 27 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.เชียงใหม่กฤษฎาการช่าง หจก.เชียงใหม่กฤษฎาการช่าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ44/2563
ราคาที่เสนอ 27,750.45 บาท ราคา 27,750.45 บาท ลงวนัที่ 28 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ46/2563
ราคาที่เสนอ 12,800.00 บาท ราคา 12,800.00 บาท ลงวนัที่ 29 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ45/2563
ราคาที่เสนอ 2,996.00 บาท ราคา 2,996.00 บาท ลงวนัที่ 29 ม.ค 63

จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพาเวอร์บาย เพาเวอร์บาย ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ56/2563
ราคาที่เสนอ 33,189.50 บาท ราคา 33,189.50 บาท ลงวนัที่ 30 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์
หจก.พี เอ็ม ที เจริญเคร่ืองมือแพทย์ หจก.พี เอ็ม ที เจริญเคร่ืองมือแพทย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ57/2563

ราคาที่เสนอ 20,200.00 บาท ราคา 20,200.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ58/2563

ราคาที่เสนอ 36,641.00 บาท ราคา 36,641.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ59/2563

ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษทั เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ60/2563

ราคาที่เสนอ 1,040.00 บาท ราคา 1,040.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ61/2563

ราคาที่เสนอ 13,380.00 บาท ราคา 13,380.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ62/2563

ราคาที่เสนอ 15,335.00 บาท ราคา 15,335.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ63/2563

ราคาที่เสนอ 17,130.70 บาท ราคา 17,130.70 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ64/2563

ราคาที่เสนอ 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63
จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ66/2563

ราคาที่เสนอ 18,045.00 บาท ราคา 18,045.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63

51            47,000.00       47,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

52              3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

53              4,200.00         4,200.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

54            27,750.45       27,750.45 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

55            12,800.00       12,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

56              2,996.00         2,996.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
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เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
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เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ .....4..... เดือน ....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.ทีทีเมด หจก.ทีทีเมด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ65/2563
ราคาที่เสนอ 3,200.00 บาท ราคา 3,200.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท3/63
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท ว ีอาร์ ดี เด้นท์ จ ากัด บริษัท ว ีอาร์ ดี เด้นท์ จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท4/63
ราคาที่เสนอ 25,545.00 บาท ราคา 25,545.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท1/63
ราคาที่เสนอ 4,250.00 บาท ราคา 4,250.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษทั แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท2/63
ราคาที่เสนอ 19,550.00 บาท ราคา 19,550.00 บาท ลงวนัที่ 31 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หจก.เควซีี คอมพิวเตอร์ หจก.เควซีี คอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ15/63
ราคาที่เสนอ 2,590.00 บาท ราคา 2,590.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63

ค่าจา้งเหมาบริการอื่น ร้านสิกขนันท์ ร้านสิกขนันท์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ16/63
ราคาที่เสนอ 2,575.00 บาท ราคา 2,575.00 บาท ลงวนัที่ 6 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุอื่นๆ ร้านบุญแก้วตา ร้านบุญแก้วตา ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ20/63
ราคาที่เสนอ 7,410.00 บาท ราคา 7,410.00 บาท ลงวนัที่ 9 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ร้านชุมพลอิเล็คทรอนิกส์ ร้านชุมพลอิเล็คทรอนิกส์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ21/63
ราคาที่เสนอ 1,332.15 บาท ราคา 1,332.15 บาท ลงวนัที่ 9 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ24/63
ราคาที่เสนอ 1,000.00 บาท ราคา 1,000.00 บาท ลงวนัที่ 10 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านฮานิดีไซน์ ร้านฮานิดีไซน์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ25 /63
ราคาที่เสนอ 360.00 บาท ราคา 360.00 บาท ลงวนัที่ 10 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หจก.พีพีแอลฯ หจก.พีพีแอลฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ27 /63
ราคาที่เสนอ .00 บาท ราคา .00 บาท ลงวนัที่ 13 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  หจก.พแีอนด์เอ็มคลีนิคคอมพวิเตอร์  หจก.พแีอนด์เอ็มคลีนิคคอมพวิเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ28 /63
ราคาที่เสนอ .00 บาท ราคา .00 บาท ลงวนัที่ 13 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุอื่นๆ บจก.เวลิด์เคมีคอลฯ บจก.เวลิด์เคมีคอลฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ30 /63
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท ราคา 7,800.00 บาท ลงวนัที่ 13 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง บจก. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ บจก. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ31 /63
ราคาที่เสนอ 2,326.50 บาท ราคา 2,326.50 บาท ลงวนัที่ 13 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บจก. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ บจก. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ32 /63
ราคาที่เสนอ 7,584.75 บาท ราคา 7,584.75 บาท ลงวนัที่ 13 ม.ค 63
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เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
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เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ
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แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

วันที่ .....4..... เดือน ....กุมภาพันธ์..... พ.ศ. 2563

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บจก. สยามโกลบอลเฮ้าส์ บจก. สยามโกลบอลเฮ้าส์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ33 /63
ราคาที่เสนอ 537.00 บาท ราคา 537.00 บาท ลงวนัที่ 13 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง              4,120.00         4,120.00 หจก.เพิม่ทรัพยไ์พบูลย์ หจก.เพิม่ทรัพยไ์พบูลย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ39 /6
ราคาที่เสนอ 4,120.00 บาท ราคาที่เสนอ 4,120.00 บาท ลงวนัที่ 13 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ36 /63
ราคาที่เสนอ 630.00 บาท ราคา 630.00 บาท ลงวนัที่ 15 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ53 /63
ราคาที่เสนอ 3,289.00 บาท ราคา 3,289.00 บาท ลงวนัที่ 29 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หจก.เควซีี คอมพิวเตอร์ หจก.เควซีี คอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ57 /63
ราคาที่เสนอ 1,775.00 บาท ราคา 1,775.00 บาท ลงวนัที่ 29 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุอื่นๆ นายบุญเสริม  วนัดี นายบุญเสริม  วนัดี ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ55 /63
ราคาที่เสนอ 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวนัที่ 29 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุการเกษตร ร้านสุนทรการเกษตร ร้านสุนทรการเกษตร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ67 /63
ราคาที่เสนอ 150.00 บาท ราคา 150.00 บาท ลงวนัที่   29 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว บจก.แม็คโคร บจก.แม็คโคร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ68 /63
ราคาที่เสนอ 1,797.00 บาท ราคา 1,797.00 บาท ลงวนัที่  29 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว บจก.นอร์ทเทิร์นฯ บจก.นอร์ทเทิร์นฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ69 /63
ราคาที่เสนอ 4,812.48 บาท ราคา 4,812.48 บาท ลงวนัที่ 29 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ70 /63
ราคาที่เสนอ 1,470.00 บาท ราคา 1,470.00 บาท ลงวนัที่ 29 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หจก.พีพีแอลฯ หจก.พีพีแอลฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ71 /63
ราคาที่เสนอ 3,520.00 บาท ราคา 3,520.00 บาท ลงวนัที่ 29 ม.ค 63

จดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง บจก. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ บจก. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ72 /63
ราคาที่เสนอ 1,657.75 บาท ราคา 1,657.75 บาท ลงวนัที่ 29 ม.ค 63
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