






























ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600125 66017030523 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 27,500.00      บาท ราคา 27,500.00           บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600126 66017031044 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 41,601.60      บาท ราคา 41,601.60           บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600127 66017031465 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 52,000.00      บาท ราคา 52,000.00           บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600128 66017031875 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,300.00        บาท ราคา 2,300.00             บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600129 66017032322 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 7,864.50        บาท ราคา 7,864.50             บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600130 66017034670 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 61,920.00      บาท ราคา 61,920.00           บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600131 66017035177 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 12,000.00      บาท ราคา 12,000.00           บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600132 66017035575 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 4,320.00        บาท ราคา 4,320.00             บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600133 66017036525 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 4,250.00        บาท ราคา 4,250.00             บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600134 66017037234 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 10,000.00      บาท ราคา 10,000.00           บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600135 66017038011 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 3,391.90        บาท ราคา 3,391.90             บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600136 66017038431 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 11,810.00      บาท ราคา 11,810.00           บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600137 66017038866 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 11,670.00      บาท ราคา 11,670.00           บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600138 66017039294 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 16,600.00      บาท ราคา 16,600.00           บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600139 66017046902 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 13,954.80      บาท ราคา 13,954.80           บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600140 66017047546 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,600.00        บาท ราคา 2,600.00             บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600141 66017132275 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 5,600.00        บาท ราคา 5,600.00             บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600142 66017132766 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 6,000.00        บาท ราคา 6,000.00             บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600143 66017133369 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 5,400.00        บาท ราคา 5,400.00             บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600144 66017133948 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 4,950.00        บาท ราคา 4,950.00             บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600145 66017135037 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 6,064.00        บาท ราคา 6,064.00             บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

บจก. แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

21 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 3 รายการ
           6,064.00 7040

เฉพาะเจาะจง บจก. แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 

บ.พนาพัฒน์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

20 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
           4,950.00 5691

เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

19 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           5,400.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด

บ. มาซา แลบ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

18 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           6,000.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

17 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           5,600.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ. มาซา แลบ จ ากัด

องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

16 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           2,600.00 3000

เฉพาะเจาะจง บ.Healthy Me จ ากัด บ.Healthy Me จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

15 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 5 รายการ
         13,954.80 17723.2

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

บจก. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

14 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 3 รายการ
         16,600.00 23582

เฉพาะเจาะจง บจก. เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ (มหาชน) บจก. เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ (มหาชน) เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

13 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
         11,670.00 20960

เฉพาะเจาะจง บจก. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี

บ.สยามฟาร์มาซูติคัล เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

12 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 3 รายการ
         11,810.00 32300

เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

11 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
           3,391.90 5530

เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคัล

บ.พาตาร์แลบ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

10 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 3 รายการ
         10,000.00 14472

เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

9 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
           4,250.00 4400

เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ จ ากัด

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

8 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 3 รายการ
           4,320.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

7 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         12,000.00 18000

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด

บ.INPACK  Pharma เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

6 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         61,920.00 122400

เฉพาะเจาะจง บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

5 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
           7,864.50 10898.8

เฉพาะเจาะจง บ.INPACK  Pharma

บ.COSMA Trading CO เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

4 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           2,300.00 3200

เฉพาะเจาะจง บ.Healthy Me จ ากัด บ.Healthy Me จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

3 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         52,000.00 62400

เฉพาะเจาะจง บ.COSMA Trading CO

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

2 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         41,601.60 129600

เฉพาะเจาะจง บ. PROSP Pharma Co. บ. PROSP Pharma Co. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

ก าหนดส่งมอบ
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

1 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         27,500.00 31565

เฉพาะเจาะจง บ. BIOGENETECH บ. BIOGENETECH

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เลขทีโ่ครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุเดอืน  มกราคม  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
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ก าหนดส่งมอบ
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เลขทีโ่ครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุเดอืน  มกราคม  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600146 66017135964 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 3,000.00        บาท ราคา 3,000.00             บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600147 66017136438 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 9,540.00        บาท ราคา 9,540.00             บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600148 66017137044 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 19,195.80      บาท ราคา 19,195.80           บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600149 66017137825 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 23,000.00      บาท ราคา 23,000.00           บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600150 66017138262 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,640.00        บาท ราคา 2,640.00             บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600151 66017138618 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,625.00        บาท ราคา 2,625.00             บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600152 66017138920 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 3,150.00        บาท ราคา 3,150.00             บาท ลงวนัที ่9 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600153 66017145976 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,000.00        บาท ราคา 2,000.00             บาท ลงวนัที ่10 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600155 66017227006 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 325.00           บาท ราคา 325.00                บาท ลงวนัที ่4 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600156 65127315268 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,050.00        บาท ราคา 2,050.00             บาท ลงวนัที ่12 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600157 66017227550 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 6,144.00        บาท ราคา 6,144.00             บาท ลงวนัที ่12 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600158 66017227950 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 68,850.00      บาท ราคา 68,850.00           บาท ลงวนัที ่12 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600159 66017228574 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 8,000.00        บาท ราคา 8,000.00             บาท ลงวนัที ่12 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600160 66017470466 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 12,840.00      บาท ราคา 12,840.00           บาท ลงวนัที ่16 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600161 66017472604 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 6,420.00        บาท ราคา 6,420.00             บาท ลงวนัที ่16 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600162 66017473029 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 1,600.00        บาท ราคา 1,600.00             บาท ลงวนัที ่16 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600163 66017474369 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,085.00        บาท ราคา 2,085.00             บาท ลงวนัที ่16 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600164 66017475548 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 3,200.00        บาท ราคา 3,200.00             บาท ลงวนัที ่16 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600165 66017477049 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 10,650.00      บาท ราคา 10,650.00           บาท ลงวนัที ่16 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600166 66017478908 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 12,493.00      บาท ราคา 12,493.00           บาท ลงวนัที ่16 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600167 66017480494 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 8,400.00        บาท ราคา 8,400.00             บาท ลงวนัที ่16 มกราคม 2566

องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

42 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           8,400.00 8680

เฉพาะเจาะจง บจก. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี บจก. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

41 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 4 รายการ
         12,493.00 17096.9

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

40 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
         10,650.00 15720

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

39 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           3,200.00 6800

เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด

บ.T.N.P เฮลท์แคร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

38 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           2,085.00 2086.5

เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด บ.ที.โอ.เคมีคอลส์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

37 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           1,600.00 1819

เฉพาะเจาะจง บ.T.N.P เฮลท์แคร์

บ. PROSP Pharma Co. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

36 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           6,420.00 8763

เฉพาะเจาะจง AEROCARE CO LTD AEROCARE CO LTD เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

35 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         12,840.00 13800

เฉพาะเจาะจง บ. PROSP Pharma Co.

บจก. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

34 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           8,000.00 17200

เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ จ ากัด บ.พาตาร์แลบ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

33 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
         68,850.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บจก. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี

บจก. โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

32 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           6,144.00 9600

เฉพาะเจาะจง บ. ซีฟาร์ม จ ากัด บ. ซีฟาร์ม จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

31 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           2,050.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บจก. โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

บ.ที.พ.ีดรัก แลบฯ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

30 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
              325.00 325

เฉพาะเจาะจง อย. กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด อย. กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

29 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           2,000.00 2675

เฉพาะเจาะจง บ.ที.พ.ีดรัก แลบฯ จ ากัด

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

28 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
           3,150.00 14166.8

เฉพาะเจาะจง บ.ภญิโญ ฟาร์มา บ.ภญิโญ ฟาร์มา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

27 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           2,625.00 4725

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

26 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           2,640.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

25 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         23,000.00 40000

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

24 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 3 รายการ
         19,195.80 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

23 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 3 รายการ
           9,540.00 9563

เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี

22 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           3,000.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เลิศสิงหเ์ภสัชกรรม ห.จ.ก. เลิศสิงหเ์ภสัชกรรม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ก าหนดส่งมอบ
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เลขทีโ่ครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุเดอืน  มกราคม  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600168 66017481168 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 1,350.00        บาท ราคา 1,350.00             บาท ลงวนัที ่16 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600169 66017481820 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 11,984.00      บาท ราคา 11,984.00           บาท ลงวนัที ่16 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600170 66017568859 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 49,305.60      บาท ราคา 49,305.60           บาท ลงวนัที ่30 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600171 66017569503 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 6,634.00        บาท ราคา 6,634.00             บาท ลงวนัที ่30 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600172 66017569868 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 18,600.00      บาท ราคา 18,600.00           บาท ลงวนัที ่30 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600173 66017570276 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 1,200.00        บาท ราคา 1,200.00             บาท ลงวนัที ่30 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600174 66017571120 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 9,840.00        บาท ราคา 9,840.00             บาท ลงวนัที ่30 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600175 66017571373 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,500.00        บาท ราคา 2,500.00             บาท ลงวนัที ่30 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600176 66017571553 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 1,861.80        บาท ราคา 1,861.80             บาท ลงวนัที ่30 มกราคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที ่6600177 66017571732 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 9,650.88        บาท ราคา 9,650.88             บาท ลงวนัที ่30 มกราคม 2566

จดัซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ1/2566 65127505151 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 4,830.00 บาท ราคา 4,830.00 บาท วนัที ่3 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ2/2566 66017036630 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 4,173.00 บาท ราคา 4,173.00 บาท วนัที ่5 มกราคม 2566

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน ๑ งาน

ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ3/2566 66017033807 3 วนั
ราคาทีเ่สนอ 3,450.00 บาท ราคา 3,450.00 บาท วนัที ่5 มกราคม 2566

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ8/2566 66017117092 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 11,600.00 บาท ราคา 11,600.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ9/2566 66017118149 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 8,850.00 บาท ราคา 8,850.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ10/2566 66017094720 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 4,000.00 บาท ราคา 4,000.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 5 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ11/2566 66017092659 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 3,450.00 บาท ราคา 3,450.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ12/2566 66017094457 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 1,350.00 บาท ราคา 1,350.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ช20/2566 66017121641 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 14,316.00 บาท ราคา 14,316.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ช16/2566 66017126457 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 7,348.00 บาท ราคา 7,348.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 4 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ช17/2566 66017125391 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 64,000.00 บาท ราคา 64,000.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

63          64,000.00 64,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

62            7,348.00 7,348.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

61          14,316.00 14,316.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

60            1,350.00 1,350.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

59            3,450.00 3,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

58 4,000.00           4,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

57 8,850.00           8,850.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

56 11,600.00         11,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

55 3,450.00           3,450.00         เฉพาะเจาะจง บ้านเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี) บ้านเหล่าการช่าง (ช่างต๋ี)

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

54 4,173.00           4,173.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

53 4,830.00           4,830.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จ ากัด บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จ ากัด

บ.INPACK  Pharma เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

52 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 4 รายการ
           9,650.88 12962.52

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

51 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           1,861.80 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.INPACK  Pharma

บจก. โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

50 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           2,500.00 2675

เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอร่ี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

49 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           9,840.00 15000

เฉพาะเจาะจง บจก. โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

48 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           1,200.00 1498

เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด บ.ฟาร์มาแลนด์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

47 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         18,600.00 22470

เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

บ. PROSP Pharma Co. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

46 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           6,634.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

45 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
         49,305.60 139600

เฉพาะเจาะจง บ. PROSP Pharma Co.

บ.Healthy Me จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

44 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         11,984.00 15400

เฉพาะเจาะจง บ.เมดไลน์ จ ากัด บ.เมดไลน์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

43 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           1,350.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.Healthy Me จ ากัด



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ก าหนดส่งมอบ
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เลขทีโ่ครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุเดอืน  มกราคม  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ช18/2566 66017125169 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,850.00 บาท ราคา 2,850.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ช21/2566 66017167759 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 5,950.00 บาท ราคา 5,950.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ช22/2566 66017167442 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 22,500.00 บาท ราคา 22,500.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ15/2566 66017210407 60 วนั
ราคาทีเ่สนอ 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท วนัที ่13 มกราคม 2566

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ14/2566 66017221419 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 6,900.00 บาท ราคา 6,900.00 บาท วนัที ่13 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 6 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท14/2566 66017259943 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 22,470.00 บาท ราคา 22,470.00 บาท วนัที ่12 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 4 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท17/2566 66017260269 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 13,500.00 บาท ราคา 13,500.00 บาท วนัที ่12 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท16/2566 66017260156 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 1,130.00 บาท ราคา 1,130.00 บาท วนัที ่12 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท15/2566 66017259846 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 11,600.00 บาท ราคา 11,600.00 บาท วนัที ่12 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท18/2566 66017252577 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 13,696.00 บาท ราคา 13,696.00 บาท วนัที ่12 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท20/2566 66017249574 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 16,050.00 บาท ราคา 16,050.00 บาท วนัที ่12 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่ท19/2566 66017252577 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 11,984.00 บาท ราคา 11,984.00 บาท วนัที ่12 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ16/2566 66017263102 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 6,800.00 บาท ราคา 6,800.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 6 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ17/2566 66017262750 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 26,660.00 บาท ราคา 26,660.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 12 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ18/2566 66017262822 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 54,575.00 บาท ราคา 54,575.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ19/2566 66017262646 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 9 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ20/2566 66017262978 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 13,198.50 บาท ราคา 13,198.50 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ21/2566 66017262689 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 8,480.00 บาท ราคา 8,480.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ22/2566 66017263044 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 5,136.00 บาท ราคา 5,136.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ23/2566 66017262572 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,895.00 บาท ราคา 2,895.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ24/2566 66017262614 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 5,496.00 บาท ราคา 5,496.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

84            5,496.00 5,496.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

83            2,895.00 2,895.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

82            5,136.00 5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

81            8,480.00 8,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

80          13,198.50 13,198.50       เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

79            2,568.00 2,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

78          54,575.00 54,575.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

77          26,660.00 26,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก็อส จ ากัด บริษัท ไทยก็อส จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

76            6,800.00 6,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

75          11,984.00 11,984.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

74          16,050.00 16,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

73          13,696.00 13,696.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

72          11,600.00 11,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

71            1,130.00 1,130.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

70          13,500.00 13,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว ์เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น บริษัท ไดรว ์เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

69          22,470.00 22,470.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด บริษัท นูโวเด้นท์ จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

68            6,900.00 6,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิต้ี เมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด บริษัท ควอลิต้ี เมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

67          15,000.00 15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิต้ี เมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด บริษัท ควอลิต้ี เมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

66          22,500.00 22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพี ไดแอกซ์นอสติกส์ จ ากัด บริษัท เอพี ไดแอกซ์นอสติกส์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

65            5,950.00 5,950.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เมด เอ็กซ์ พลัส หจก.เมด เอ็กซ์ พลัส

64            2,850.00 2,850.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ก าหนดส่งมอบ
และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เลขทีโ่ครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสด ุเดอืน  มกราคม  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ25/2566 66017223507 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 6,256.00 บาท ราคา 6,256.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ26/2566 66017223831 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 3,210.00 บาท ราคา 3,210.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ27/2566 66017224414 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 6,955.00 บาท ราคา 6,955.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ28/2566 66017224786 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ29/2566 66017224966 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,110.00 บาท ราคา 2,110.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ30/2566 66017261620 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 5,136.00 บาท ราคา 5,136.00 บาท วนัที ่10 มกราคม 2566

จดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ31/2566 66017317288 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 45,800.00 บาท ราคา 45,800.00 บาท วนัที ่18 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ32/2566 66017312686 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 31,500.00 บาท ราคา 31,500.00 บาท วนัที ่18 มกราคม 2566

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ36/2566 66017378788 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 12,825.00 บาท ราคา 12,825.00 บาท วนัที ่23 มกราคม 2566

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ37/2566 66017378300 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 2,500.00 บาท ราคา 2,500.00 บาท วนัที ่23 มกราคม 2566

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ35/2566 66017342888 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 8,500.00 บาท ราคา 8,500.00 บาท วนัที ่23 มกราคม 2566

จา้งเหมาบริการ บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศส าหรับหอ้งทันตกรรม จ านวน ๑ งาน

ใบส่ังจา้งเลขที ่พ34/2566 66017402447 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 23,000.00 บาท ราคา 23,000.00 บาท วนัที ่23 มกราคม 2566

เช่าเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบ
ดิจติอลส าหรับงานทันตกรรม จ านวน ๑ งาน

ใบส่ังจา้งเลขที ่พ38/2566 66017383562 250 วนั
ราคาทีเ่สนอ 40,000.00 บาท ราคา 40,000.00 บาท วนัที ่23 มกราคม 2566

จา้งเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน ๑ งาน

ใบส่ังจา้งเลขที ่พ39/2566 66017386876 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 22,800.00 บาท ราคา 22,800.00 บาท วนัที ่23 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ            6,230.00          6,230.00 ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ40/2566 66017392824 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 6,230.00 บาท ราคา 6,230.00 บาท วนัที ่23 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ        236,600.00      236,600.00 ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ41/2566 66017443624 90 วนั
ราคาทีเ่สนอ 236,600.00 บาท ราคา 236,600.00 บาท วนัที ่25 มกราคม 2566

จดัซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ จ านวน ๑ รายการ            8,500.00          8,500.00 ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ42/2566 66017487781 30 วนั
ราคาทีเ่สนอ 8,500.00 บาท ราคา 8,500.00 บาท วนัที ่26 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 4 รายการ          10,800.00        10,800.00 ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ43/2566 66017500269 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 10,800.00 บาท ราคา 10,800.00 บาท วนัที ่26 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ            1,000.00          1,000.00 ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ47/2566 66017520120 15 วนั
ราคาทีเ่สนอ 1,000.00 บาท ราคา 1,000.00 บาท วนัที ่27 มกราคม 2566

จา้งเหมาบริการอื่นๆ  จ านวน 1 รายการ 1,200.00           1,200.00         ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ1/2566 6601487895 5 วนั
ราคาทีเ่สนอ 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท วนัที ่3 มกราคม 2566

จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 440.00              440.00            ใบส่ังซ้ือเลขที ่พ2/2566 66017462188 2 วนั
ราคาทีเ่สนอ 440.00 บาท ราคา 440.00 บาท วนัที ่3 มกราคม 2566

105 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี  กระหมุดความ นางเพ็ญศรี  กระหมุดความ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

103 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

104 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี ไชยล้อม นายบุญมี ไชยล้อม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

101 เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

102 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิต้ี เมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด บริษัท ควอลิต้ี เมดิคอลอินเตอร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

100 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวเมอร์ริค จ ากัด บริษัท ฮิวเมอร์ริค จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

98          22,800.00 22,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเจริญการยาง ร้านไทยเจริญการยาง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

97          40,000.00 40,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศินะ เมด จ ากัด บริษัท ศินะ เมด จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

96          23,000.00 23,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ดีเอส ลานนา หจก.ดีเอส ลานนา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

95            8,500.00 8,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอ็ม.เมด โซลูชั่น

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

94            2,500.00 2,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

93          12,825.00 12,825.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดาร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

92          31,500.00 31,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้า แพ็คกิ้ง จ ากัด บริษัท เมดิก้า แพ็คกิ้ง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

91          45,800.00 45,800.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

90            5,136.00 5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค จ ากัด บริษัท ซิลลิค จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

89            2,110.00 2,110.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากัด บริษัท ชัยศิริ เวชภณัฑ์ จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

88            1,200.00 1,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

87            6,955.00 6,955.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด

เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

86            3,210.00 3,210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

85            6,256.00 6,256.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด





ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600179 66027095463 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 9,600.00        บาท ราคา 9,600.00             บาท ลงวนัที่ 2 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600180 66027096580 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,600.00        บาท ราคา 1,600.00             บาท ลงวนัที่ 2 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600181 66027097225 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 4,500.00        บาท ราคา 4,500.00             บาท ลงวนัที่ 2 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600182 66027099976 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,107.20        บาท ราคา 2,107.20             บาท ลงวนัที่ 2 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600183 66027101665 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00        บาท ราคา 1,000.00             บาท ลงวนัที่ 2 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600184 66027104796 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 9,990.00        บาท ราคา 9,990.00             บาท ลงวนัที่ 6 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600186 66027120928 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 12,020.00      บาท ราคา 12,020.00           บาท ลงวนัที่ 6 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600187 66027123060 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,960.00        บาท ราคา 3,960.00             บาท ลงวนัที่ 6 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600189 66027124611 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 4,431.00        บาท ราคา 4,431.00             บาท ลงวนัที่ 6 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600190 66027327316 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 29,100.00      บาท ราคา 29,100.00           บาท ลงวนัที่ 13 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600191 66027404078 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,100.00        บาท ราคา 2,100.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600192 66027408321 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,625.00        บาท ราคา 2,625.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600193 66027408570 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 19,000.00      บาท ราคา 19,000.00           บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600194 66027408807 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 5,400.00        บาท ราคา 5,400.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600195 66027408974 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 23,000.00      บาท ราคา 23,000.00           บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600196 66027409134 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 7,300.00        บาท ราคา 7,300.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600197 66027409329 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,100.00        บาท ราคา 1,100.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600198 66027409462 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 10,000.00      บาท ราคา 10,000.00           บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600199 66027409775 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 7,240.00        บาท ราคา 7,240.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600200 66027430478 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 15,600.00      บาท ราคา 15,600.00           บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600201 66027430682 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 13,910.00      บาท ราคา 13,910.00           บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

Healol Pharmaceuticals Co.,Ltd. เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

21 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         13,910.00        29,960.00

เฉพาะเจาะจง Healol Pharmaceuticals Co.,Ltd.

บ.COSMA Trading CO เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

20 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
         15,600.00        22,470.00

เฉพาะเจาะจง บจก. เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ บจก. เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

19 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
           7,240.00  ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.COSMA Trading CO

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

18 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
         10,000.00        10,100.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

17 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           1,100.00          1,103.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

16 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
           7,300.00  ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.Healthy Me จ ากดั บ.Healthy Me จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

15 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         23,000.00        40,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั

บ.UNION MEDICOL เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

14 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           5,400.00  ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.พนาพัฒน์ คอมเมอร์เชียล จ ากดั บ.พนาพัฒน์ คอมเมอร์เชียล จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

13 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         19,000.00        24,000.00

เฉพาะเจาะจง บ.UNION MEDICOL

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

12 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           2,625.00          3,150.00

เฉพาะเจาะจง บ.T.Man Pharmaceuticol บ.T.Man Pharmaceuticol เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

11 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           2,100.00        12,500.00

เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

10 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         29,100.00      150,000.00

เฉพาะเจาะจงSEVEN STARS PHARMACEUTICAL Co., Ltd.SEVEN STARS PHARMACEUTICAL Co., Ltd.เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

9 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
           4,431.00          8,112.74

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

บจก. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

8 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           3,960.00        15,001.40

เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

7 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
         12,020.00        21,710.00

เฉพาะเจาะจง บจก. เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี

บ.Healthy Me จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

6 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
           9,990.00        13,482.00

เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

5 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           1,000.00          2,100.00

เฉพาะเจาะจง บ.Healthy Me จ ากดั

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

4 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           2,107.20          2,107.20

เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล จ ากดั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

3 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           4,500.00          5,457.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

2 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           1,600.00          1,600.00

เฉพาะเจาะจง บ.PHARMA INOVA บ.PHARMA INOVA เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ก าหนดส่งมอบ
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           9,600.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ. มาซา แลบ จ ากดั บ. มาซา แลบ จ ากดั

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
เลขที่โครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการจดัหาพัสดุ เดือน  กุมภาพันธ์  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ก าหนดส่งมอบ
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
เลขที่โครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการจดัหาพัสดุ เดือน  กุมภาพันธ์  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600202 66027430927 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 6,060.00        บาท ราคา 6,060.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600203 66027431201 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 7,597.00        บาท ราคา 7,597.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600204 66027431468 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 4,980.00        บาท ราคา 4,980.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600205 66027432382 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 31,690.00      บาท ราคา 31,690.00           บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600206 66027433214 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 61,920.00      บาท ราคา 61,920.00           บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600207 66027434403 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,080.00        บาท ราคา 3,080.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600208 66027436353 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 24,220.00      บาท ราคา 24,220.00           บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600209 66027438410 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 23,653.76      บาท ราคา 23,653.76           บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600210 66027439767 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,040.00        บาท ราคา 1,040.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600211 66027440792 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,049.50        บาท ราคา 3,049.50             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600212 66027441486 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,900.00        บาท ราคา 1,900.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600213 66027443343 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 6,600.00        บาท ราคา 6,600.00             บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600215 66027535434 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 8,160.00        บาท ราคา 8,160.00             บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600216 66027536837 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 8,324.60        บาท ราคา 8,324.60             บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600217 66027537420 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 8,640.00        บาท ราคา 8,640.00             บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600218 66027540839 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00        บาท ราคา 3,000.00             บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ51/2566 66017594933 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,160.00 บาท ราคา 3,160.00 บาท ลงวนัที่ 1 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ50/2566 66017563622 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 8,200.00 บาท ราคา 8,200.00 บาท ลงวนัที่ 1 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย ์จ านวน ๑ งาน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ49/2566 66017570350 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 17,500.00 บาท ราคา 17,500.00 บาท ลงวนัที่ 1 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ55/2566 66027010640 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,250.00 บาท ราคา 3,250.00 บาท ลงวนัที่ 2 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน ๑ งาน ใบส่ังจ้างเลขที่ พ56/2566 66027003955 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 53,500.00 บาท ราคา 53,500.00 บาท ลงวนัที่ 2 กมุภาพันธ ์2566

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

42 53,500.00         53,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พ.พารา วศิวกรรม หจก.พ.พารา วศิวกรรม เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

41 3,250.00           3,250.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีพี นอร์ทเทิร์น ซัพพลาย จ ากดั บริษัท ทีพี นอร์ทเทิร์น ซัพพลาย จ ากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

40 17,500.00         17,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

39 8,200.00           8,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีว ี(ไทยแลนด์) จ ากดั บริษัท ทีว ี(ไทยแลนด์) จ ากดั

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

38 3,160.00           3,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

37 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           3,000.00          3,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั

บ.DIETHELM KELLER เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

36 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           8,640.00        10,800.00

เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม ห.จ.ก. เลิศสิงห์เภสัชกรรม เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

35 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
           8,324.60        11,224.00

เฉพาะเจาะจง บ.DIETHELM KELLER

UNIVERSAL Medicol Co เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

34 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           8,160.00        10,800.00

เฉพาะเจาะจง บ.Healthy Me จ ากดั บ.Healthy Me จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

33 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           6,600.00          7,500.00

เฉพาะเจาะจง UNIVERSAL Medicol Co

หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

32 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           1,900.00          2,500.00

เฉพาะเจาะจง บ.T.Man Pharmaceuticol บ.T.Man Pharmaceuticol เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

31 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           3,049.50          3,049.50

เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี

องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

30 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 3 รายการ
           1,040.00          2,461.90

เฉพาะเจาะจง บ.ภิญโญ ฟาร์มา บ.ภิญโญ ฟาร์มา เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

29 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 5 รายการ
         23,653.76        35,388.59

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

28 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 3 รายการ
         24,220.00        50,400.00

เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

27 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 3 รายการ
           3,080.00          3,388.52

เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั

บจก เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

26 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
         61,920.00      122,400.00

เฉพาะเจาะจง บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

25 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 2 รายการ
         31,690.00        66,200.00

เฉพาะเจาะจง บจก เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี

บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

24 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           4,980.00          5,457.00

เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จ ากดั บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

23 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           7,597.00          9,000.00

เฉพาะเจาะจง บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จ ากดั

22 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ
           6,060.00          9,060.00

เฉพาะเจาะจง แสงไทยเมดิคอล จ ากดั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ก าหนดส่งมอบ
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
เลขที่โครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการจดัหาพัสดุ เดือน  กุมภาพันธ์  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ57/2566 66027039380 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,480.00 บาท ราคา 1,480.00 บาท ลงวนัที่ 2 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย ์จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ66/2566 66027104564 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 15,500.00 บาท ราคา 15,500.00 บาท ลงวนัที่ 8 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ65/2566 66027102728 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 26,000.00 บาท ราคา 26,000.00 บาท ลงวนัที่ 8 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ64/2566 66027136188 3 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,960.00 บาท ราคา 3,960.00 บาท ลงวนัที่ 7 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน ๒ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ63/2566 66027103031 7 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,380.00 บาท ราคา 2,380.00 บาท ลงวนัที่ 6 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน ๕ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ62/2566 66027105842 3 วนั
ราคาท่ีเสนอ 952.00 บาท ราคา 952.00 บาท ลงวนัที่ 6 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ88/2566 66027218574 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 46,300.00 บาท ราคา 46,300.00 บาท ลงวนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ89/2566 66027224582 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 92,400.00 บาท ราคา 92,400.00 บาท ลงวนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ จ านวน ๕ รายการ ใบส่ังจ้างเลขที่ พ87/2566 66027224606 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 197,750.00 บาท ราคา 197,750.00 บาท ลงวนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ86/2566 66027219378 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 6,420.00 บาท ราคา 6,420.00 บาท ลงวนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย ์จ านวน ๑ งาน ใบส่ังจ้างเลขที่ พ85/2566 66027219550 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท ราคา 15,000.00 บาท ลงวนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย ์จ านวน ๑ งาน ใบส่ังจ้างเลขที่ พ84/2566 66027219734 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,700.00 บาท ราคา 3,700.00 บาท ลงวนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน ๒ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ83/2566 66027224550 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,800.00 บาท ราคา 1,800.00 บาท ลงวนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน ๙ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ76/2566 66027220510 1 วนั
ราคาท่ีเสนอ 8,155.00 บาท ราคา 8,155.00 บาท ลงวนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมากอ่สร้าง ปรับปรุงอาคารแพทยแ์ผนไทย จ านวน ๑ 
งาน

สัญญาจ้างเลขที่ 1/2566 66027077736 60 วนั
ราคาท่ีเสนอ 263,000.00 บาท ราคา 263,000.00 บาท ลงวนัที่ 17 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ จัดเกบ็ระบบสายไฟ สายแลนด์ อาคาร
ผู้ป่วยนอก จ านวน ๑ งาน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ93/2566 66027301158 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 59,000.00 บาท ราคา 59,000.00 บาท ลงวนัที่ 16 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ ร้ือฝารางระบายน้ าและหล่อแบบ เจาะเสริม
เหล็กแนวฟุตบาท จ านวน ๑ งาน

ใบส่ังจ้าง เลขที่ พ94/2566 66027320384 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 50,400.00 บาท ราคา 50,400.00 บาท ลงวนัที่ 16 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ ติดต้ังระบบเตือนอคัคีภัย จ านวน ๑ งาน ใบส่ังจ้าง เลขที่ พ97/2566 66027319555 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 113,000.00 บาท ราคา 113,000.00 บาท ลงวนัที่ 16 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ เปล่ียนชุดฟิวเตอร์ห้องแยกโรค จ านวน ๑ 
งาน

ใบส่ังจ้าง เลขที่ พ96/2566 66027318745 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 34,561.00 บาท ราคา 34,561.00 บาท ลงวนัที่ 16 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย ์จ านวน ๑ งาน ใบส่ังจ้าง เลขที่ พ95/2566 66027318938 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 22,500.00 บาท ราคา 22,500.00 บาท ลงวนัที่ 16 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน ๑ งาน

ใบส่ังจ้าง เลขที่ พ99/2566 66027336069 7 วนั
ราคาท่ีเสนอ 5,000.00 บาท ราคา 5,000.00 บาท ลงวนัที่ 16 กมุภาพันธ ์2566

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

63            5,000.00 5,000.00         เฉพาะเจาะจง ปงหลวงเซอร์วสิ ปงหลวงเซอร์วสิ

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

62          22,500.00 22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลิด์เมดอคีวปิเม้นท์ จ ากดั บริษัท เวลิด์เมดอคีวปิเม้นท์ จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

61          34,561.00 34,561.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่กฤษฎาการช่าง หจก.เชียงใหม่กฤษฎาการช่าง

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

60        113,000.00 113,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีคอม ร้านทีคอม เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

59          50,400.00 50,400.00       เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ทาบุญสม นายอภิชาติ ทาบุญสม

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

58          59,000.00 59,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกล้องวงจรปิดเชียงรายเอกไอทีเซอร์วสิ ร้านกล้องวงจรปิดเชียงรายเอกไอทีเซอร์วสิ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

57        263,000.00 263,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ทาบุญสม นายอภิชาติ ทาบุญสม

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

56            8,155.00 8,155.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สหทรัพยท์วกีอ่สร้าง บจก.สหทรัพยท์วกีอ่สร้าง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

55            1,800.00 1,800.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

54            3,700.00 3,700.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิโนแคร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิโนแคร์ กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

53          15,000.00 15,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนทัน เมดิซายเอนซ์ จ ากดั บริษัท แอนทัน เมดิซายเอนซ์ จ ากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

52            6,420.00 6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

51        197,750.00 197,750.00     เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ทาบุญสม นายอภิชาติ ทาบุญสม

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

50          92,400.00 92,400.00       เฉพาะเจาะจง ส.เซฟต้ี แอนด์ เคมีคอล ส.เซฟต้ี แอนด์ เคมีคอล เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

49          46,300.00 46,300.00       เฉพาะเจาะจง ส.เซฟต้ี แอนด์ เคมีคอล ส.เซฟต้ี แอนด์ เคมีคอล

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

48               952.00 952.00            เฉพาะเจาะจง หจก.แสงไทยเชียงราย หจก.แสงไทยเชียงราย เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

47            2,380.00 2,380.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีว ี(ไทยแลนด์) จ ากดั บริษัท ทีว ี(ไทยแลนด์) จ ากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

46            3,960.00 3,960.00         เฉพาะเจาะจง บจก.สหทรัพยท์วกีอ่สร้าง บจก.สหทรัพยท์วกีอ่สร้าง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

45          26,000.00 26,000.00       เฉพาะเจาะจง พี.เค.เจ แอร์เซอร์วสิ พี.เค.เจ แอร์เซอร์วสิ

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

44          15,500.00 15,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

43 1,480.00           1,480.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ก าหนดส่งมอบ
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
เลขที่โครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการจดัหาพัสดุ เดือน  กุมภาพันธ์  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย

จ้างเหมาบริการ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน ๑ งาน

ใบส่ังจ้าง เลขที่ พ98/2566 66027336661 7 วนั
ราคาท่ีเสนอ 6,300.00 บาท ราคา 6,300.00 บาท ลงวนัที่ 16 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ104/2566 66027376282 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,300.00 บาท ราคา 2,300.00 บาท ลงวนัที่ 20 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ105/2566 66027356275 45 วนั
ราคาท่ีเสนอ 267,000.00 บาท ราคา 267,000.00 บาท ลงวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ านวรน ๒ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ช.023/2566 66027380141 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 15,666.00 บาท ราคา 15,666.00 บาท ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ านวรน ๒ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ช.024/2566 66027464680 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 20,200.00 บาท ราคา 20,200.00 บาท ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์จ านวรน ๒ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ช.025/2566 66027380898 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท ราคา 3,500.00 บาท ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน ๓ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ116/2566 66027387486 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 5,975.00 บาท ราคา 5,975.00 บาท ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ119/2566 66027388865 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 8,500.00 บาท ราคา 8,500.00 บาท ลงวนัที่ 23 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ118/2566 66027389004 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 7,918.00 บาท ราคา 7,918.00 บาท ลงวนัที่ 23 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ117/2566 66027389213 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 4,494.00 บาท ราคา 4,494.00 บาท ลงวนัที่ 23 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ115/2566 66027387067 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,568.00 บาท ราคา 2,568.00 บาท ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ114/2566 66027387326 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท ราคา 10,000.00 บาท ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน 4 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ113/2566 66027388039 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 20,680.00 บาท ราคา 20,680.00 บาท ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน 7 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ112/2566 66027388221 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 17,360.00 บาท ราคา 17,360.00 บาท ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ111/2566 66027389156 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,765.50 บาท ราคา 1,765.50 บาท ลงวนัที่ 22 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน 13 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ110/2566 66027388436 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 11,638.00 บาท ราคา 11,638.00 บาท ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ109/2566 66027389095 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 4,930.00 บาท ราคา 4,930.00 บาท ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ108/2566 66027387865 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 20,660.00 บาท ราคา 20,660.00 บาท ลงวนัที่ 10 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท90/2566 66027301311 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 17,250.00 บาท ราคา 17,250.00 บาท ลงวนัที่ 15 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ121/2566 66027495455 7 วนั
ราคาท่ีเสนอ 800.00 บาท ราคา 800.00 บาท ลงวนัที่ 23 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ               850.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ124/2566 66027500822 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 850.00 บาท ราคา 850.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2566

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

84 850.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

83               800.00 800.00            เฉพาะเจาะจง หจก.แสงไทยเชียงราย หจก.แสงไทยเชียงราย

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

82          17,250.00 17,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากดั บริษัท ดีเอส ออลล์ จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

81          20,660.00 20,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

80            4,930.00 4,930.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

79          11,638.00 11,638.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

78            1,765.50 1,765.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

77          17,360.00 17,360.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

76          20,680.00 20,680.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

75          10,000.00 10,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

74            2,568.00 2,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเ์ภสัช บริษัท สหแพทยเ์ภสัช เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

73            4,494.00 4,494.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

72            7,918.00 7,918.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค จ ากดั บริษัท ซิลลิค จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

71            8,500.00 8,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

70            5,975.00 5,975.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

69            3,500.00 3,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

68          20,200.00 20,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เมด เอก็ซ์ พลัส หจก.เมด เอก็ซ์ พลัส เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

67          15,666.00 15,666.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

66        267,000.00 267,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอน็คอมพิวเตอร์ ร้านพีเอน็คอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

65            2,300.00 2,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป หจก.เชียงรายโปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป

64            6,300.00 6,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กระจกรถยนต์พรประเสริฐการช่าง หจก.กระจกรถยนต์พรประเสริฐการช่าง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ก าหนดส่งมอบ
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
เลขที่โครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการจดัหาพัสดุ เดือน  กุมภาพันธ์  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ            1,580.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ125/2566 66027497439 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,580.00 บาท ราคา 1,580.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ            1,550.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ126/2566 66027495391 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,550.00 บาท ราคา 1,550.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน ๑ รายการ            8,700.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ122/2566 66027495275 7 วนั
ราคาท่ีเสนอ 8,700.00 บาท ราคา 8,700.00 บาท ลงวนัที่ 22 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน ๑ รายการ            3,900.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ127/2566 66027503441 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,900.00 บาท ราคา 3,900.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ จัดท าป้ายไวนิลพร้อมฐานโครงเหล็ก จ านวน
 ๒ งาน

           6,100.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ128/2566 66027496972 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 6,100.00 บาท ราคา 6,100.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จ านวน ๑ รายการ          11,000.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ133/2566 66027522339 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 11,000.00 บาท ราคา 11,000.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ          14,000.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ135/2566 66027524042 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 14,000.00 บาท ราคา 14,000.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน ๔ รายการ            2,240.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ131/2566 66027516035 3 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,240.00 บาท ราคา 2,240.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้ง จ านวน ๕ รายการ               141.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ131/2566 66027521982 3 วนั
ราคาท่ีเสนอ 141.00 บาท ราคา 141.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๑ รายการ            1,850.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ129/2566 66027521945 7 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,850.00 บาท ราคา 1,850.00 บาท ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ ก าจัดปลวกและแมลงรายปี จ านวน ๑ งาน          47,000.00 ใบส่ังจ้างเลขที่ พ134/2566 66027524863 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 47,000.00 บาท ราคา 47,000.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการ เปล่ียนกรวดทรายกรอง จ านวน 3 งาน          92,600.00 ใบส่ังจ้างเลขที่ พ136/2566 66027535124 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 92,600.00 บาท ราคา 92,600.00 บาท ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 8,325.00           8,325.00         ใบส่ังจ้างเลขที่ พ75/2566 66037265068 7 วนั
ราคาท่ีเสนอ 8,325.00 บาท ราคา 8,325.00 บาท ลงวนัที่ 9 กมุภาพันธ ์2566

จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 8,400.00           8,400.00         ใบส่ังจ้างเลขที่ พ74/2566 66037265004 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 30,736.00 บาท ราคา 30,736.00 บาท ลงวนัที่ 9 กมุภาพันธ ์2566

วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 10 รายการ 30,736.00         30,736.00       ใบส่ังจ้างเลขที่ พ73/2566 66037264920 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 16,596.00 บาท ราคา 16,596.00 บาท ลงวนัที่ 9 กมุภาพันธ ์2566

วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30 รายการ 13,721.00         13,721.00       ใบส่ังจ้างเลขที่ พ72/2566 66037264664 7 วนั
ราคาท่ีเสนอ 13,240.00 บาท ราคา 13,240.00 บาท ลงวนัที่ 9 กมุภาพันธ ์2566

ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 16,596.00         16,596.00       ใบส่ังจ้างเลขที่ พ71/2566 66027187746 7 วนั
ราคาท่ีเสนอ 11,200.00 บาท ราคา 11,200.00 บาท ลงวนัที่ 9 กมุภาพันธ ์2566

ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 18,320.00         18,320.00       ใบส่ังจ้างเลขที่ พ70/2566 66027182962 7 วนั
ราคาท่ีเสนอ 540.00 บาท ราคา 540.00 บาท ลงวนัที่ 9 กมุภาพันธ ์2566

ซ้ือวสัดคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 13,240.00         13,240.00       ใบส่ังจ้างเลขที่ พ59/2566 66027039978 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 13,240.00 บาท ราคา 13,240.00 บาท ลงวนัที่ 3 กมุภาพันธ ์2566

ซ้ือวสัดุอืน่ๆ จ านวน 3 รายการ 45,150.00         45,150.00       ใบส่ังจ้างเลขที่ พ78/2566 66027261980 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 45,150.00 บาท ราคา 45,150.00 บาท ลงวนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2566

จ้างเหมาบริการอืน่ๆ จ านวน 1 รายการ 11,200.00         11,200.00       ใบส่ังจ้างเลขที่ พ79/2566 66027270077 5 วนั
ราคาท่ีเสนอ 11,200.00 บาท ราคา 11,200.00 บาท ลงวนัที่ 14 กมุภาพันธ ์2566

105 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี  ไชยล้อม นายบุญมี  ไชยล้อม เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

103 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

104 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร เคมีคอล เทรดด้ิง จ ากดั บริษัท โปร เคมีคอล เทรดด้ิง จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

101 เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จ ากดั บริษัท พานิช 1988 จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

102 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่จันฯ หจก.แม่จันฯ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

99 เฉพาะเจาะจง ร้านล าปาง คลีน ร้านล าปาง คลีน เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

100 เฉพาะเจาะจง ร้านสินไพศาล ร้านสินไพศาล เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

97 เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

98 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

96 92,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน บุญแกว้ตา กรวด-ทรายกรองน้ า ร้าน บุญแกว้ตา กรวด-ทรายกรองน้ า เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

95 47,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ท สตาร์ เพลสท์ เซอร์วสิ หจก.นอร์ท สตาร์ เพลสท์ เซอร์วสิ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

94 1,850.00         เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ สมศักด์ิเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

93 141.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพทย ์โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษัท สหทรัพทย ์โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

92 2,240.00         เฉพาะเจาะจง บริษทั สหทรัพทย ์โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั บริษทั สหทรัพทย ์โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

91 14,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อดุมภัณฑ์ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ บริษัท อดุมภัณฑ์ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

90 11,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

89 6,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฮานิ ดีไซน์ ร้านฮานิ ดีไซน์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

88 3,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

87 8,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีว ี(ไทยแลนด์) จ ากดั บริษัท ทีว ี(ไทยแลนด์) จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

86 1,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

85 1,580.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั บริษัท สุขใจ เอม็ แอนด์ เอม็ จ ากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ





ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600220 66037103932 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 15,863.00      บาท ราคา 15,863.00           บาท ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600221 66037104927 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 13,160.00      บาท ราคา 13,160.00           บาท ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600222 66037105694 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 10,800.00      บาท ราคา 10,800.00           บาท ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600223 66037106441 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 39,000.00      บาท ราคา 39,000.00           บาท ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600224 66037107215 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 4,200.00        บาท ราคา 4,200.00             บาท ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600225 66037107215 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 30,334.50      บาท ราคา 30,334.50           บาท ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600226 66037109768 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 25,625.00      บาท ราคา 25,625.00           บาท ลงวนัที่ 7  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600227 66037118869 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 50,770.00      บาท ราคา 50,770.00           บาท ลงวนัที่ 7  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600228 66037120153 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 10,950.00      บาท ราคา 10,950.00           บาท ลงวนัที่ 7  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600229 66037120632 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 12,000.00      บาท ราคา 12,000.00           บาท ลงวนัที่ 7  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600231 66037122197 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 7,040.00        บาท ราคา 7,040.00             บาท ลงวนัที่ 8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600232 66037123658 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 5,100.00        บาท ราคา 5,100.00             บาท ลงวนัที่ 8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600233 66037124272 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 6,000.00        บาท ราคา 6,000.00             บาท ลงวนัที่ 8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600234 66037214968 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 6,420.00        บาท ราคา 6,420.00             บาท ลงวนัที่ 8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600235 66037272905 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 9,600.00        บาท ราคา 9,600.00             บาท ลงวนัที่  13  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600237 66037273646 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,640.00        บาท ราคา 2,640.00             บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600238 66037274538 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,500.00        บาท ราคา 2,500.00             บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600239 66037275427 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 7,600.00        บาท ราคา 7,600.00             บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600240 66037276330 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 9,840.00        บาท ราคา 9,840.00             บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600241 66037277063 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 12,050.00      บาท ราคา 12,050.00           บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600242 66037278067 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,300.00        บาท ราคา 2,300.00             บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

21 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           2,300.00          3,210.00

เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จํากดั

บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

20 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 3 รายการ
         12,050.00        12,200.00

เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ จํากดั บ.พาตาร์แลบ จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

19 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 3 รายการ
           9,840.00        11,419.00

เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากดั

ห้างหุ้นส่วนจํากดั แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

18 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           7,600.00          9,600.00

เฉพาะเจาะจง บ.Healthy Me จํากดั บ.Healthy Me จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

17 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           2,500.00          2,675.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากดั แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี

บ. มาซา แลบ จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

16 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           2,640.00  ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จํากดั บ.สหแพทยเ์ภสัช จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

15 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           9,600.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ. มาซา แลบ จํากดั

SEVEN STARS PHARMACEUTICAL Co., Ltd.เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

14 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           6,420.00  ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

13 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           6,000.00        13,300.00

เฉพาะเจาะจงSEVEN STARS PHARMACEUTICAL Co., Ltd.

บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

12 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 2 รายการ
           5,100.00          5,718.90

เฉพาะเจาะจง บ.T.Man Pharmaceuticol บ.T.Man Pharmaceuticol เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

11 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           7,040.00        10,272.00

เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จํากดั

บ.ภิญโญ ฟาร์มา เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

10 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
         12,000.00        18,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จํากดั บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

9 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 2 รายการ
         10,950.00        33,410.00

เฉพาะเจาะจง บ.ภิญโญ ฟาร์มา

บ.สหแพทยเ์ภสัช จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

8 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 4 รายการ
         50,770.00        68,630.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จํากดับริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

7 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
         25,625.00        41,000.00

เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทยเ์ภสัช จํากดั

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

6 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 4 รายการ
         30,334.50        49,359.80

เฉพาะเจาะจง บ.DIETHELM KELLER บ.DIETHELM KELLER เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

5 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           4,200.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากดั

บ.T.N.P เฮลท์แคร์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

4 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
         39,000.00        46,800.00

เฉพาะเจาะจง บ.COSMA Trading CO บ.COSMA Trading CO เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

3 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
         10,800.00        12,006.00

เฉพาะเจาะจง บ.T.N.P เฮลท์แคร์

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

2 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 2 รายการ
         13,160.00        20,280.00

เฉพาะเจาะจง บ.Healthy Me จํากดั บ.Healthy Me จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

ก าหนดส่งมอบ
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 5 รายการ
         15,863.00  ไม่มี

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
เลขที่โครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการจดัหาพัสดุ เดือน  มีนาคม  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย
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ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600243 66037278792 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,210.00        บาท ราคา 3,210.00             บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600244 66037279393 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 26,640.00      บาท ราคา 26,640.00           บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600245 66037280282 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 12,550.00      บาท ราคา 12,550.00           บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600246 66037281118 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,942.50        บาท ราคา 2,942.50             บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600247 66037303530 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,800.00        บาท ราคา 2,800.00             บาท ลงวนัที่  10  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600248 66037375863 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,500.00        บาท ราคา 1,500.00             บาท ลงวนัที่  20  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600249 66037376615 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 22,500.00      บาท ราคา 22,500.00           บาท ลงวนัที่  20  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600250 66037390531 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 5,600.00        บาท ราคา 5,600.00             บาท ลงวนัที่  20  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600251 66037391492 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 15,600.00      บาท ราคา 15,600.00           บาท ลงวนัที่  20  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600252 66037392670 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 9,672.80        บาท ราคา 9,672.80             บาท ลงวนัที่  20  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600253 66037393417 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,492.48        บาท ราคา 3,492.48             บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600254 66037408106 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 13,670.30      บาท ราคา 13,670.30           บาท ลงวนัที่  21  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600255 66037409006 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 12,000.00      บาท ราคา 12,000.00           บาท ลงวนัที่  21  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600256 66037409828 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 42,885.60      บาท ราคา 42,885.60           บาท ลงวนัที่  21  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600257 66037410071 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 13,230.00      บาท ราคา 13,230.00           บาท ลงวนัที่  21  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600258 66037410536 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,960.00        บาท ราคา 3,960.00             บาท ลงวนัที่  21  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600259 66037410658 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,824.00        บาท ราคา 1,824.00             บาท ลงวนัที่  21  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600260 66037410754 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 13,482.00      บาท ราคา 13,482.00           บาท ลงวนัที่  21  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600261 66037536221 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 32,428.35      บาท ราคา 32,428.35           บาท ลงวนัที่  23  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600262 66037526046 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 4,400.00        บาท ราคา 4,400.00             บาท ลงวนัที่  24  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600263 66037527757 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 27,500.00      บาท ราคา 27,500.00           บาท ลงวนัที่  24  มีนาคม 2566

บ.PREMED Pharma Plus co. เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

42 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
         27,500.00        34,721.50

เฉพาะเจาะจง บ. BIOGENETECH บ. BIOGENETECH เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

41 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           4,400.00  ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.PREMED Pharma Plus co.

Healol Pharmaceuticals Co.,Ltd. เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

40 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 8 รายการ
         32,428.35        36,153.60

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

39 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
         13,482.00        29,960.00

เฉพาะเจาะจง Healol Pharmaceuticals Co.,Ltd.

บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

38 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           1,824.00          2,140.00

เฉพาะเจาะจง บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากดั บ.ที.พี.ดรัก แลบฯ จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

37 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           3,960.00        15,001.40

เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง

บ. PROSP Pharma Co. เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

36 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 4 รายการ
         13,230.00        15,308.50

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จํากดั บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

35 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 2 รายการ
         42,885.60      144,600.00

เฉพาะเจาะจง บ. PROSP Pharma Co.

องค์การเภสัชกรรม เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

34 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
         12,000.00        18,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จํากดั บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

33 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 5 รายการ
         13,670.30        21,007.14

เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม

บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

32 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           3,492.48          3,696.00

เฉพาะเจาะจง บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากดั บ.DKSH(ดีทแฮล์ม) จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

31 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           9,672.80          9,672.80

เฉพาะเจาะจง บ.F.E.Z ซิลลิค ฟาร์มา

บ.PREMED Pharma Plus co. เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

30 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 2 รายการ
         15,600.00        22,470.00

เฉพาะเจาะจงบริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากดั (มหาชน)บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จํากดั (มหาชน)เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

29 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           5,600.00  ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.PREMED Pharma Plus co.

บ.โปลิฟาร์ม จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

28 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
         22,500.00        25,000.00

เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

27 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           1,500.00 ไม่มี

เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จํากดั

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

26 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           2,800.00          1,926.00

เฉพาะเจาะจง บ.PREMED Pharma Plus co. บ.PREMED Pharma Plus co. เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

25 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           2,942.50          3,745.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จํากดั

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

24 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 2 รายการ
         12,550.00        17,922.20

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากดั บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

23 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 4 รายการ
         26,640.00        55,970.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จํากดั

22 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
           3,210.00          5,900.00

เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคัล บ.สยามฟาร์มาซูติคัล เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ
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ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600264 66037528413 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 10,560.00      บาท ราคา 10,560.00           บาท ลงวนัที่  24  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600265 66037528997 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 63,974.40      บาท ราคา 63,974.40           บาท ลงวนัที่  24  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600266 66037528997 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 7,336.00        บาท ราคา 7,336.00             บาท ลงวนัที่  27  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6600267 66037530010 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 9,020.00        บาท ราคา 9,020.00             บาท ลงวนัที่  27  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ141/2566 66037561875 5 วนั
ราคาท่ีเสนอ 15,060.00 บาท ราคา 15,060.00 บาท ลงวนัที่  8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ142/2566 66037559115 5 วนั
ราคาท่ีเสนอ 9,626.00 บาท ราคา 9,626.00 บาท ลงวนัที่  8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ143/2566 66037559205 5 วนั
ราคาท่ีเสนอ 19,170.00 บาท ราคา 19,170.00 บาท ลงวนัที่  8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ144/2566 66037559306 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 24,080.00 บาท ราคา 24,080.00 บาท ลงวนัที่  8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ145/2566 66037559436 5 วนั
ราคาท่ีเสนอ 17,096.00 บาท ราคา 17,096.00 บาท ลงวนัที่  8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ146/2566 66037559855 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 19,000.00 บาท ราคา 19,000.00 บาท ลงวนัที่  8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ166/2566 66037560020 2 วนั
ราคาท่ีเสนอ 585.00 บาท ราคา 585.00 บาท ลงวนัที่  16  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ148/2566 66037560479 5 วนั
ราคาท่ีเสนอ 4,575.00 บาท ราคา 4,575.00 บาท ลงวนัที่  8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ198/2566 66037560843 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,700.00 บาท ราคา 2,700.00 บาท ลงวนัที่  27  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ199/2566 66037560979 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,450.00 บาท ราคา 1,450.00 บาท ลงวนัที่  27  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ200/2566 66037561079 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท ราคา 2,000.00 บาท ลงวนัที่  27  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ201/2566 66037561234 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 70,285.00 บาท ราคา 70,285.00 บาท ลงวนัที่  27  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ188/2566 66037402144 3 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,200.00 บาท ราคา 1,200.00 บาท ลงวนัที่  21  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ190/2566 66037418673 10 วนั
ราคาท่ีเสนอ 4,020.00 บาท ราคา 4,020.00 บาท ลงวนัที่  22  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ139/2566 66037388216 2 วนั
ราคาท่ีเสนอ 380.00 บาท ราคา 380.00 บาท ลงวนัที่  3  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ162/2566 66037390493 3 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,360.00 บาท ราคา 2,360.00 บาท ลงวนัที่  14  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ189/2566 66037402277 20 วนั
ราคาท่ีเสนอ 7,300.00 บาท ราคา 7,300.00 บาท ลงวนัที่  22  มีนาคม 2566

หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

63 วสัดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 รายการ            7,300.00          7,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น

ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

62 วสัดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ            2,360.00          2,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุมงคล ร้านสุมงคล เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

61 วสัดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ               380.00             380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์

นายสุระศักด์ิ  ทาเสนา เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

60 วสัดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 6 รายการ            4,020.00          4,020.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

59 ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ๆ            1,200.00          1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุระศักด์ิ  ทาเสนา

หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

58 วสัดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 19 รายการ          70,285.00        70,285.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

57 วสัดุอืน่ๆ จํานวน 1 รายการ            2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น

หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

56 วสัดุสํานักงาน จํานวน 1 รายการ            1,450.00          1,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

55 วสัดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1 รายการ            2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น

ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

54 วสัดุกอ่สร้าง จํานวน 16 รายการ            4,575.00          4,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพทย ์โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั บริษัท สหทรัพทย ์โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

53 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 2 รายการ               585.00             585.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านเหล่าคาร์แคร์

บริษัท พานิช 1988 จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

52 วสัดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3 รายการ          19,000.00        19,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

51 วสัดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3 รายการ          17,096.00        17,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พานิช 1988 จํากดั

ร้านสินไพศาล เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

50 วสัดุงานบ้านงานครัว จํานวน 12 รายการ          24,080.00        24,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลําปาง คลีน ร้านลําปาง คลีน เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

49 วสัดุงานบ้านงานครัว จํานวน 36 รายการ          19,170.00        19,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินไพศาล

หจก.แม่จันฯ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

48 วสัดุสํานักงาน จํานวน 25 รายการ            9,626.00          9,626.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการค้า บจก.วทิวสัการค้า เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

47 วสัดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ          15,060.00        15,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แม่จันฯ

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

46 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 4 รายการ
           9,020.00  ไม่มี

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากดั แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ีห้างหุ้นส่วนจํากดั แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

45 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 3 รายการ
           7,336.00          8,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จํากดั

บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

44 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 2 รายการ
         63,974.40      124,920.00

เฉพาะเจาะจง บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

43 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จํานวน 1 รายการ
         10,560.00        15,408.00

เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีแอนด์.ว.ี  จํากดั
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ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ140/2566 66037346322 20 วนั
ราคาท่ีเสนอ 18,625.00 บาท ราคา 18,625.00 บาท ลงวนัที่  8  มีนาคม 2566

ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ149/2566 66037132636 7 วนั
ราคาท่ีเสนอ 250.00 บาท ราคา 250.00 บาท ลงวนัที่  7  มีนาคม 2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๕ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ152/2566 66037085986 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 165,930.00 บาท ราคา 165,930.00 บาท ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2566

จ้างเหมาบริการ ติดต้ังฟิล์มติดกระจก จํานวน ๑ งาน ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ151/2566 66037114699 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 9,300.00 บาท ราคา 9,300.00 บาท ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์การแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ150/2566 66037114284 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 8,900.00 บาท ราคา 8,900.00 บาท ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ154/2566 66027086115 60 วนั
ราคาท่ีเสนอ 34,700.00 บาท ราคา 34,700.00 บาท ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ152/2566 66037086139 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 43,200.00 บาท ราคา 43,200.00 บาท ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จํานวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ155/2566 66037133511 1 วนั
ราคาท่ีเสนอ 695.00 บาท ราคา 695.00 บาท ลงวนัที่ 8 มีนาคม 2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ156/2566 66037133838 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 13,500.00 บาท ราคา 13,500.00 บาท ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน ๓ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ157/2566 66037167948 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 36,750.00 บาท ราคา 36,750.00 บาท ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2566

จ้างเหมาบริการ ติดต้ังมุ้งลวดอาคารพักขยะและทําตาข่าย
บ่อกดัฝุ่น

ใบส่ังจ้างเลขที่ พ155/2566 66037167948 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 6,500.00 บาท ราคา 6,500.00 บาท ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม จํานวน ๓ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท29/2566 66037174257 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,800.00 บาท ราคา 3,800.00 บาท ลงวนัที่ 10 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม จํานวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท30/2566 66037174312 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 4,653.00 บาท ราคา 4,653.00 บาท ลงวนัที่ 10 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม จํานวน ๓ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท31/2566 66037179953 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 14,172.15 บาท ราคา 14,172.15 บาท ลงวนัที่ 10 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม จํานวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท32/2566 66037179082 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,439.60 บาท ราคา 2,439.60 บาท ลงวนัที่ 10 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์จํานวน ๒ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ช28/2566 66037115004 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 17,566.00 บาท ราคา 17,566.00 บาท ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์จํานวน 4 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ช27/2566 66037114923 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 5,440.00 บาท ราคา 5,440.00 บาท ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์จํานวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ช031/2566 66037115112 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 7,370.00 บาท ราคา 7,370.00 บาท ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์จํานวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ช029/2566 66037114817 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 10,700.00 บาท ราคา 10,700.00 บาท ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์จํานวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ช032/2566 66037237061 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 71,820.00 บาท ราคา 71,820.00 บาท ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์จํานวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ช030/2566 66037236952 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 22,500.00 บาท ราคา 22,500.00 บาท ลงวนัที่ 7 มีนาคม 2566

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

84          22,500.00 22,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพี ไดแอกซ์นอสติกส์ จํากดั บริษัท เอพี ไดแอกซ์นอสติกส์ จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

83          71,820.00 71,820.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

82          10,700.00 10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จํากดั บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

81            7,370.00 7,370.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอม็พี เมดกรุ๊ป จํากดั บริษัท เอม็พี เมดกรุ๊ป จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

80            5,440.00 5,440.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จํากดั บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

79          17,566.00 17,566.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากดั บริษัท เฟิร์มเมอร์ จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

78            2,439.60 2,439.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

77          14,172.15 14,172.15       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

76            4,653.00 4,653.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

75            3,800.00 3,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว ์เด็นท่ัล อนิคอร์ปอเรชั่น จํากดั บริษัท ไดรว ์เด็นทั่ล อนิคอร์ปอเรชั่น จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

74            6,500.00 6,500.00         เฉพาะเจาะจง สงกรานต์อลูมิเนียม สงกรานต์อลูมิเนียม เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

73          36,750.00 36,750.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

72          13,500.00 13,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีว ี(ไทยแลนด์) จํากดั บริษัท ทีว ี(ไทยแลนด์) จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

71 695.00              695.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สหทรัพยท์วกีอ่สร้าง บจก.สหทรัพยท์วกีอ่สร้าง

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

70 43,200.00         43,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทศพลวศิวกรรม ร้านทศพลวศิวกรรม เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

69 34,700.00         34,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายเทคโนคอม หจก.เชียงรายเทคโนคอม

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

68 8,900.00           8,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

67 9,300.00           9,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านฮานิ ดีไซน์ ร้านฮานิ ดีไซน์

บจก.วทิวสัการค้า เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

66 165,930.00       166,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ หจก.พีแอนด์เอม็คลีนิคคอมพิวเตอร์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

65 วสัดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ               250.00             250.00 เฉพาะเจาะจง บจก.วทิวสัการค้า

64 วสัดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6 รายการ          18,625.00        18,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามการค้า ร้านสยามการค้า เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืจดัจา้ง (บาท) (บาท) โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

ก าหนดส่งมอบ
และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจา้ง

รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา
เลขที่โครงการ

ผลการด าเนินการตามแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการจดัหาพัสดุ เดือน  มีนาคม  2566   
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงราย

จัดซ้ือวสัดุการเกษตร จํานวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ159/2566 66037226346 3 วนั
ราคาท่ีเสนอ 250.00 บาท ราคา 250.00 บาท ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2566

จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ168/2566 66037217820 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 15,950.00 บาท ราคา 15,950.00 บาท ลงวนัที่ 14 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ167/2566 66037217468 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 11,000.00 บาท ราคา 11,000.00 บาท ลงวนัที่ 14 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ170/2566 66037238789 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 8,560.00 บาท ราคา 8,560.00 บาท ลงวนัที่ 14 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ169/2566 66037238981 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,260.00 บาท ราคา 3,260.00 บาท ลงวนัที่ 9 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน ๔ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ171/2566 66037292437 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 9,300.00 บาท ราคา 9,300.00 บาท ลงวนัที่ 15 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ178/2566 66037297749 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 7,000.00 บาท ราคา 7,000.00 บาท ลงวนัที่ 17 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ177/2566 66037297946 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 3,750.00 บาท ราคา 3,750.00 บาท ลงวนัที่ 17 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน 16 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ172/2566 66037313211 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 52,269.00 บาท ราคา 52,269.00 บาท ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ173/2566 66037297185 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,110.00 บาท ราคา 2,110.00 บาท ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ173/2566 66037297252 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 4,280.00 บาท ราคา 4,280.00 บาท ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ175/2566 66037297521 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 1,120.00 บาท ราคา 1,120.00 บาท ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน 2 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ176/2566 66037297080 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 6,527.00 บาท ราคา 6,527.00 บาท ลงวนัที่ 17 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน 1 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ182/2566 66037296850 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 2,996.00 บาท ราคา 2,996.00 บาท ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน 4 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ181/2566 66037297681 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 7,092.00 บาท ราคา 7,092.00 บาท ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน 7 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ180/2566 66037311391 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 33,060.00 บาท ราคา 33,060.00 บาท ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน 6 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ179/2566 66037297604 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 5,720.00 บาท ราคา 5,720.00 บาท ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุการแพทย ์จํานวน 10 รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ พ183/2566 66037297310 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 22,039.10 บาท ราคา 22,039.10 บาท ลงวนัที่ 16 มีนาคม 2566

จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม จํานวน ๑ รายการ ใบส่ังซ้ือเลขที่ ท185/2566 66037337545 15 วนั
ราคาท่ีเสนอ 17,250.00 บาท ราคา 17,250.00 บาท ลงวนัที่ 20 มีนาคม 2566

จ้างเหมาบริการ บํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน ๑ 
รายการ

ใบส่ังจ้างเลขที่ พ186/2566 66037337353 90 วนั
ราคาท่ีเสนอ 55,661.40 บาท ราคา 55,661.40 บาท ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2566

จ้างเหมาบริการ บํารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน ๑ งาน ใบส่ังจ้างเลขที่ พ187/2566 66037333845 30 วนั
ราคาท่ีเสนอ 33,170.00 บาท ราคา 33,170.00 บาท ลงวนัที่ 21 มีนาคม 2566

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

105          33,170.00 33,170.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อาชิ เทค อเิลคทริค จํากดั บริษัท อาชิ เทค อเิลคทริค จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

104          55,661.40 55,661.40       เฉพาะเจาะจง บริษัทพัฒนายนต์ขลบุรี บริษัทพัฒนายนต์ขลบุรี เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

103          17,250.00 17,250.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอส ออลล์ จํากดั บริษัท ดีเอส ออลล์ จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

102          22,039.10 22,039.10       เฉพาะเจาะจง หจก.เวชสิน หจก.เวชสิน เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

101            5,720.00 5,720.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จํากดั บริษัท เอเชีย เมดิคอล อนิดัสตร้ี จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

100          33,060.00 33,060.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยกอ๊ส จํากดั บริษัท ไทยกอ๊ส จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

99            7,092.00 7,092.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จํากดั บริษัท แอสเซ้นท์ เมดิคอล จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

98            2,996.00 2,996.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

97            6,527.00 6,527.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

96            1,120.00 1,120.00         เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

95            4,280.00 4,280.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

94            2,110.00 2,110.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จํากดั บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

93          52,269.00 52,269.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิสทรูเม้น แล็ป บริษัท อนิสทรูเม้น แล็ป

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

92            3,750.00 3,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากดั บริษัท เมดิทอป จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

91            7,000.00 7,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากดั (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จํากดั (มหาชน)

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

90            9,300.00 9,300.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

89            3,260.00 3,260.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

88            8,560.00 8,560.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากดั เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

87          11,000.00 11,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น หจก.ซี.เอม็.เมด โซลูชั่น

เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

86          15,950.00 15,950.00       เฉพาะเจาะจง ไอที เซอร์วสิเซ็นเตอร์ ไอที เซอร์วสิเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกนิวงเงิน
งบประมาณ

85               250.00 250.00            เฉพาะเจาะจง บจก.สหทรัพยท์วกีอ่สร้าง บจก.สหทรัพยท์วกีอ่สร้าง




