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ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ85/2563 63027029289 15
ราคาที่เสนอ 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ84/2563 63027038141 15
ราคาที่เสนอ 1,712.00 บาท ราคา 1,712.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว บริษัท ทวยีนต์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั บริษัท ทวยีนต์ มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ83/2563 63027024347 7
ราคาที่เสนอ 4,990.00 บาท ราคา 4,990.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ82/2563 63027029961 15
ราคาที่เสนอ 13,000.00 บาท ราคา 13,000.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ บริษัท ส.แบตเตอร่ี เชยีงราย จ ากดั บริษัท ส.แบตเตอร่ี เชยีงราย จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ81/2563 63027022199 7
ราคาที่เสนอ 33,812.00 บาท ราคา 33,812.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซม หจก.เมดิคอล อีควปิเมนท ์เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิหจก.เมดิคอล อีควปิเมนท ์เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ87/2563 63027058792 30
ราคาที่เสนอ 44,000.00 บาท ราคา 44,000.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง หจก.เชยีงรายการดับเพลิง หจก.เชยีงรายการดับเพลิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ86/2563 63027061874 15
ราคาที่เสนอ 35,000.00 บาท ราคา 35,000.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

จา้งเหมาบริการ หจก.มนัทนา ผ้ามา่น หจก.มนัทนา ผ้ามา่น เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ89/2563 63027078668 15
ราคาที่เสนอ 69,000.00 บาท ราคา 69,000.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

จา้งเหมาบริการ ขนยา้ยขยะติด หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ728/2563 63027136217 45
ราคาที่เสนอ 9,647.00 บาท ราคา 9,647.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

จา้งเหมาบริการ หจก.เพิ่มทรัพยไ์พบูลย์ หจก.เพิ่มทรัพยไ์พบูลย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ94/2563 63027117559 20
ราคาที่เสนอ 32,000.00 บาท ราคา 32,000.00 บาท ลงวนัที่ 11 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเมน้ท์ แล็ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ98/2563 63027148109 15
ราคาที่เสนอ 8,930.00 บาท ราคา 8,930.00 บาท ลงวนัที่ 12 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากดั บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ97/2563 63027148109 15
ราคาที่เสนอ 2,250.00 บาท ราคา 2,250.00 บาท ลงวนัที่ 12 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน หจก.เชยีงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป หจก.เชยีงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ100/2563 63027140066 7
ราคาที่เสนอ 36,000.00 บาท ราคา 36,000.00 บาท ลงวนัที่ 12 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ หจก.ว.ีอาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เร หจก.ว.ีอาร์.แสตนดาร์ด เยนเนอร์เร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ105/2563 63017490540 30
ราคาที่เสนอ 39,000.00 บาท ราคา 39,000.00 บาท ลงวนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ บริษัท เมดดิกา้ จ ากดั บริษัท เมดดิกา้ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ107/2563 63027275939 15
ราคาที่เสนอ 7,800.00 บาท ราคา 7,800.00 บาท ลงวนัที่ 18 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ108/2563 63027266562 15
ราคาที่เสนอ 21,000.00 น. ราคา 21,000.00 น. ลงวนัที่ 18 กมุภาพันธ ์2563

          สงักัด                 ราชการบริหารสว่นภมูิภาค                               งบปกต ิ                                            งบจงัหวดั                                      งบกลุ่มจงัหวดั                                      งบอ่ืนๆระบุ

          หรือ                  ราชการบริหารสว่นกลาง                                  งบจงัหวดั                                          งบกลุ่มจงัหวดั                                 งบอ่ืนๆระบุ

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏบิตัริาชการแทนผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย (กรณเีก่ียวกับพัสด)ุ
ของรองผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย หัวหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัเชียงราย

หัวหน้าสว่นราชการบริหารสว่นกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสขุอ าเภอ

หน่วยงาน โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุง้ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2563

เลขที่โครงการ ก าหนดส่งมอบ

1 2,500.00           3,000.00       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

3 4,990.00           6,100.00       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

2 1,712.00           1,712.00       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

5 33,812.00         36,000.00     เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

4 13,000.00         13,200.00     เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

7 35,000.00         50,000.00     เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

6 44,000.00         44,000.00     เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

8 69,000.00         69,000.00     เฉพาะเจาะจง วนั

9            9,647.00        9,647.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

11            8,930.00        8,930.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

วนั

10          32,000.00      32,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

13          36,000.00      36,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

12            2,250.00        2,250.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

15            7,800.00        7,800.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

14          39,000.00      39,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

16          21,000.00      21,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั
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ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

          สงักัด                 ราชการบริหารสว่นภมูิภาค                               งบปกต ิ                                            งบจงัหวดั                                      งบกลุ่มจงัหวดั                                      งบอ่ืนๆระบุ

          หรือ                  ราชการบริหารสว่นกลาง                                  งบจงัหวดั                                          งบกลุ่มจงัหวดั                                 งบอ่ืนๆระบุ

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏบิตัริาชการแทนผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย (กรณเีก่ียวกับพัสด)ุ
ของรองผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย หัวหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัเชียงราย

หัวหน้าสว่นราชการบริหารสว่นกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสขุอ าเภอ

หน่วยงาน โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุง้ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2563

เลขที่โครงการ ก าหนดส่งมอบ

จดัซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หจก.เชยีงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป หจก.เชยีงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ109/2563 63027299311 7
ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท ราคา 6,500.00 บาท ลงวนัที่ 19 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ หจก.เอสเอน็เมดแคร์ หจก.เอสเอน็เมดแคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ126/2563 63027464796 15 วนั
ราคาที่เสนอ 21,440.00 บาท ราคา 21,440.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หจก.เชยีงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป หจก.เชยีงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ124/2563 63027479076 7 วนั
ราคาที่เสนอ 2,600.00 บาท ราคา 2,600.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ หจก.เอสเอน็เมดแคร์ หจก.เอสเอน็เมดแคร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ125/2563 63027473728 30 วนั
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2563

ค่าจา้งเหมาจดัท าบัตรเจา้หน้าที่ 20,320.00         20,320.00     ร้านเอสซ่ี ไอที การ์ด ร้านเอสซ่ี ไอที การ์ด ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ90/2563 63027327105
ราคาที่เสนอ 20,320.00 บาท ราคา 20,320.00 บาท ลงวนัที่ 7 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 3,969.70           3,969.70       หจก.ไฟร์ เซฟเวอร์ เคมคีอล กรุ๊ป หจก.ไฟร์ เซฟเวอร์ เคมคีอล กรุ๊ป ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ93/2563 63027140961
ราคาที่เสนอ 3,969.70 บาท ราคาที่ 3,969.70 บาท ลงวนัที่ 11 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุอื่น 6,951.50           6,951.50       บจก.เวลิด์ เคมคีอลฯ บจก.เวลิด์ เคมคีอลฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ95/2563 63027157824
ราคาที่เสนอ 6,951.50 บาท ราคา 6,951.50 บาท ลงวนัที่ 11 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 192.00              192.00          บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ96/2563 63027158750
ราคาที่เสนอ 192.00 บาท ราคา 192.00 บาท ลงวนัที่ 11 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,985.00           1,985.00       หจก.เควซีี คอมพิวเตอร์ หจก.เควซีี คอมพิวเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ103/2563 63027213823
ราคาที่เสนอ 1,๙85.00 บาท ราคา 1,๙85.00 บาท ลงวนัที่ 13 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 3,800.00           3,800.00       ร้านสากลการเกษตร ร้านสากลการเกษตร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ104/2563 63027214545
ราคาที่เสนอ 3,800.00 บาท ราคา 3,800.00 บาท ลงวนัที่ 13 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน 3,770.00           3,770.00       ร้านเอกบล็อค ร้านเอกบล็อค ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ111/2563 63027398775
ราคาที่เสนอ 3,770.00 บาท ราคา 3,770.00 บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,900.00           3,900.00       หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ112/2563 63027399389
ราคาที่เสนอ 3,770.00 บาท ราคา 3,770.00 บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 11,900.00         11,900.00     หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์ หจก.เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ113/2563 63027448954
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท ราคา 0.00 บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุการเกษตร 340.00              340.00          ร้านสิกขนันท์การเกษตร ร้านสิกขนันท์การเกษตร ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ114/2563 63027399418
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท ราคา 0.00 บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 9,605.00           9,605.00       บจก. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ บจก. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ116/2563 63027488708
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท ราคา 0.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 13,363.50         13,363.50     บจก. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ บจก. ซีอาร์ซี ไทวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ117/2563 63027489035
ราคาที่เสนอ 0.00 บาท ราคา 0.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2563

17            6,500.00        6,500.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

18          21,440.00      21,440.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

19            2,600.00        2,600.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

15 วนั

22 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 วนั

20            7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

21 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

23 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 วนั

24 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

3 วนั

25 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

5 วนั

26 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

3 วนั

27 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 วนั

28 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 วนั

29 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

7 วนั

30 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

2 วนั

31 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

1 วนั

32 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

1 วนั



หนา้ 3/5

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

          สงักัด                 ราชการบริหารสว่นภมูิภาค                               งบปกต ิ                                            งบจงัหวดั                                      งบกลุ่มจงัหวดั                                      งบอ่ืนๆระบุ

          หรือ                  ราชการบริหารสว่นกลาง                                  งบจงัหวดั                                          งบกลุ่มจงัหวดั                                 งบอ่ืนๆระบุ

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏบิตัริาชการแทนผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย (กรณเีก่ียวกับพัสด)ุ
ของรองผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย หัวหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัเชียงราย

หัวหน้าสว่นราชการบริหารสว่นกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสขุอ าเภอ

หน่วยงาน โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุง้ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2563

เลขที่โครงการ ก าหนดส่งมอบ

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท5/2563 63027346242 30
ราคาที่เสนอ 11,998.98 บาท ราคา 11,998.98 บาท ลงวนัที่ 20 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท6/2563 63027489753 30
ราคาที่เสนอ 25,198.50 บาท ราคา 25,198.50 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท7/2563 63027490085 30
ราคาที่เสนอ 9,995.94 บาท ราคา 9,995.94 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บจก.วอีาร์พีเด้นท์ บจก.วอีาร์พีเด้นท์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท8/2563 63027489881 30
ราคาที่เสนอ 13,200.00 บาท ราคา 13,200.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากัด ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท9/2563 63027489564 30
ราคาที่เสนอ 16,386.27 บาท ราคา 16,386.27 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์            6,933.60      14,240.00 บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630096 63027112877 25
ราคาที่เสนอ 6,933.60 บาท ราคา 6,933.60  บาท ลงวนัที่ 3 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 15,050.00              18,050.00 บ.โอสถอนิเตอร์ จ ากดั บ.โอสถอนิเตอร์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630097 63027012845 25
ราคาที่เสนอ 15,050.00 บาท ราคา 15,050.00 บาท ลงวนัที่ 3 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 35,110.00         52,230.00     บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630099 63027020860 25
ราคาที่เสนอ 35,110.00 บาท ราคา 35,110.00 บาท ลงวนัที่ 3 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 27,500.00              29,500.00 บ.BIOVALYS จ ากดั บ.BIOVALYS จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630100 63027042419 25
ราคาที่เสนอ 27,500.00 บาท ราคา 27,500.00 บาท ลงวนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 18,318.40         26,500.00     บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630101 63027042828 25
ราคาที่เสนอ 18,318.40 บาท ราคา 18,318.40 บาท ลงวนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 6,500.00           8,075.00       บ.ที.พ.ีดรัก แลบฯ จ ากดั บ.ที.พ.ีดรัก แลบฯ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630102 63027042974 25
ราคาที่เสนอ 6,500.00 บาท ราคา 6,500.00 บาท ลงวนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 38,450.00         38,450.00     องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630103 63027043198 25
ราคาที่เสนอ 38,450.00 บาท ราคา 38,450.00 บาท ลงวนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 6,400.00                  8,080.00 บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630104 63027043374 25
ราคาที่เสนอ 6,400.00 บาท ราคา 6,400.00 บาท ลงวนัที่ 4 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 6,480.00           ไมม่ี บ.พนาพัฒน์ จ ากดั บ.พนาพัฒน์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630105 63027046261 25
ราคาที่เสนอ 6,480.00 บาท ราคา 6,480.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 30,340.00         ไมม่ี บ.ไบโอฟาร์ม  จ ากดั บ.ไบโอฟาร์ม  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630106 63027096280 25
ราคาที่เสนอ 30,340.00 บาท ราคา 30,340.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 72,720.00         ไมม่ี บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630107 63027097477 25
ราคาที่เสนอ 72,720.00 บาท ราคา 72,720.00 บาท ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์2563

34 25,198.50         25,200.00     เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

33 11,998.98         11,999.98     เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

36 13,200.00         13,200.00     เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

35 9,995.94           9,996.94       เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

38 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

39 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

37 16,386.27         16,400.00     เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

42 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

43 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

40 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

41 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

46 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

47 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

44 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

45 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

48 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั
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ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

          สงักัด                 ราชการบริหารสว่นภมูิภาค                               งบปกต ิ                                            งบจงัหวดั                                      งบกลุ่มจงัหวดั                                      งบอ่ืนๆระบุ

          หรือ                  ราชการบริหารสว่นกลาง                                  งบจงัหวดั                                          งบกลุ่มจงัหวดั                                 งบอ่ืนๆระบุ

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏบิตัริาชการแทนผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย (กรณเีก่ียวกับพัสด)ุ
ของรองผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย หัวหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัเชียงราย

หัวหน้าสว่นราชการบริหารสว่นกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสขุอ าเภอ

หน่วยงาน โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุง้ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2563

เลขที่โครงการ ก าหนดส่งมอบ

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 23,190.00         23,677.00     บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630108 63027116014 25
ราคาที่เสนอ 23,190.00 บาท ราคา 23,190.00 บาท ลงวนัที่ 7 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 14,552.00         23,352.00     บ.เมดไลน์ จ ากดั บ.เมดไลน์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630109 63027116854 25
ราคาที่เสนอ 14,552.00 บาท ราคา 14,552.00 บาท ลงวนัที่ 7 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 4,350.00           ไมม่ี บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630110 63027117476 25
ราคาที่เสนอ 4,350.00 บาท ราคา 4,350.00 บาท ลงวนัที่ 7 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 3,210.00           ไมม่ี บ.สยามฟาร์มาซูติคัล บ.สยามฟาร์มาซูติคัล ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630111 63027142495 25
ราคาที่เสนอ 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท ลงวนัที่ 11 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 12,750.00         14,960.00     บ.Healthy Me จ ากดั บ.Healthy Me จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630112 63027147515 25
ราคาที่เสนอ 12,750.00 บาท ราคา 12,750.00 บาท ลงวนัที่ 11 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 1,527.00           5,800.00       บ.ภญิโญ ฟาร์มา บ.ภญิโญ ฟาร์มา ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630113 63027147583 25
ราคาที่เสนอ 1,527.00 บาท ราคา 1,527.00 บาท ลงวนัที่ 11 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 1,797.60           1,800.00       บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630114 63027166844 25
ราคาที่เสนอ 1,797.60 บาท ราคา 1,797.60 บาท ลงวนัที่ 12 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 12,000.00         12,510.00     บ. BIOGENETECH บ. BIOGENETECH ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630115 63027169330 25
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท ราคา 12,000.00 บาท ลงวนัที่ 12 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 1,926.00           1,926.00       บ.ฟาร์มาแลนด์ จ ากดั บ.ฟาร์มาแลนด์ จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630116 63027317156 25
ราคาที่เสนอ 1,926.00 บาท ราคา 1,926.00 บาท ลงวนัที่ 19 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 9,000.00           10,800.00     ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630117 63027318631 25
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท ราคา 9,000.00 บาท ลงวนัที่ 19 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 4,350.00           ไมม่ี กองควบคุมยาเสพติด กองควบคุมยาเสพติด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630118 25
ราคาที่เสนอ 4,350.00 บาท ราคา 4,350.00 บาท ลงวนัที่ 20 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 22,991.00         29,249.00     องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630119 63027412904 25
ราคาที่เสนอ 22,991.00 บาท ราคา 22,991.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 4,087.00           26,000.00     องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630120 63027461011 25
ราคาที่เสนอ 4,087.00 บาท ราคา 4,087.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 3,445.00           5,250.00       บ.PHARMA INOVA บ.PHARMA INOVA ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630121 63027462840 25
ราคาที่เสนอ 3,445.00 บาท ราคา 3,445.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 8,000.00           ไมม่ี บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั บ.แกว้มงักรเภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630122 63027475143 25
ราคาที่เสนอ 8,000.00 บาท ราคา 8,000.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 37,498.00         61,000.00     บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630123 63027476123 25
ราคาที่เสนอ 37,498.00 บาท ราคา 37,498.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2563

50 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

51 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

49 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

54 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

55 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

52 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

53 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

58 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

59 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

56 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

57 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

62 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

63 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

60 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

61 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

64 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั
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ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

          สงักัด                 ราชการบริหารสว่นภมูิภาค                               งบปกต ิ                                            งบจงัหวดั                                      งบกลุ่มจงัหวดั                                      งบอ่ืนๆระบุ

          หรือ                  ราชการบริหารสว่นกลาง                                  งบจงัหวดั                                          งบกลุ่มจงัหวดั                                 งบอ่ืนๆระบุ

แบบรายงานการใช้อ านาจปฏบิตัริาชการแทนผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย (กรณเีก่ียวกับพัสด)ุ
ของรองผู้วา่ราชการจงัหวดัเชียงราย หัวหน้าสว่นราชการประจ าจงัหวดัเชียงราย

หัวหน้าสว่นราชการบริหารสว่นกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัเชียงราย นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และสาธารณสขุอ าเภอ

หน่วยงาน โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุง้ ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงราย

ประจ าเดอืน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2563

เลขที่โครงการ ก าหนดส่งมอบ

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 47,760.00         119,040.00   บ. PROSP Pharma Co. บ. PROSP Pharma Co. ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630124 63027488308 25
ราคาที่เสนอ 47,760.00 บาท ราคา 47,760.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 3,150.00           3,180.00       บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ บ.แอล.บี.เอส. แลบฯ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630125 63027488915 25
ราคาที่เสนอ 3,150.00 บาท ราคา 3,150.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2563

จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 32,124.00         35,480.00     บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั ใบส่ังซ้ือเลขที่ 630126 63027490252 25
ราคาที่เสนอ 32,124.00 บาท ราคา 32,124.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2563

ผู้รายงาน..............................................................
(นางสาวเกศรินทร์ ปะระมะ)

นักวชิาการพัสดุ

66 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

67 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั

65 เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน
งบประมาณ

วนั


