
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป1. จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,300.00       8,300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์สม แก้วอูป น.ส.จันทร์สม แก้วอูป ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 2

งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,300.00 8,300.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
2 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,300.00       8,300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางสุวภิา ธจิุ่ม นางสุวภิา ธจิุ่ม ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 4

งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,300.00 8,300.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
3 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,300.00       8,300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางอ านวย พงุขาว นางอ านวย พงุขาว ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 6

งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,300.00 8,300.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
4 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,300.00       8,300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 8

งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,300.00 8,300.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
5 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,125.00     11,125.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 10

งานการเงินและบญัชี จ านวน 1 รายการ 11,125.00 11,125.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
6 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,534.00       8,534.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญรัตน์  พงพงั น.ส.ธญัญรัตน์  พงพงั ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 12

งานการเงินและบญัชี จ านวน 1 รายการ 8,534.00 8,534.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
7 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,248.00     11,248.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ ค าใจ นายนพรัตน์ ค าใจ ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 14

นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,248.00 11,248.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
8 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ วนัติ นายณรงค์ศักด์ิ วนัติ ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 16

งานเวชระเบยีน จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
9 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,340.00     11,340.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สณิสา  จิตรแข็ง น.ส.สณิสา  จิตรแข็ง ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 18

นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,340.00 11,340.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
10 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 10,530.00     10,530.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.เพญ็นภา เสรีลักขณา น.ส.เพญ็นภา เสรีลักขณา ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 20

นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 10,530.00 10,530.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
11 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,000.00     11,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา เกิดสุข น.ส.สุกัญญา เกิดสุข ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 22

นักการจัดการทั่วไป จ านวน 1 รายการ 11,000.00 11,000.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    31    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง12 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติยา  วงค์ชมพู น.ส.กิตติยา  วงค์ชมพู ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 24

งานเวชระเบยีน จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
13 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,480.00     11,480.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.วริศรา  วชิา น.ส.วริศรา  วชิา ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 26

นักโภชนาการ จ านวน 1 รายการ 11,480.00 11,480.00 2 ปงีบประมาณ ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
14 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สุธดิา  พยูอดดี น.ส.สุธดิา  พยูอดดี ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 28

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
15 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ประทมุพร  แซ่ย้าง น.ส.ประทมุพร  แซ่ย้าง ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 30

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
16 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,200.00     11,200.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายรุทธพล กองบญุเทยีม นายรุทธพล กองบญุเทยีม ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 32

นักวชิาการคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 11,200.00 11,200.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
17 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายกมล  เม็ดดี นายกมล  เม็ดดี ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 34

งานบริหารทั่วไป จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
18 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 10,080.00     10,080.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ปฏพิทัธ ์ ดวงแสง น.ส.ปฏพิทัธ ์ ดวงแสง ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 36

นักกิจกรรมบ าบดั จ านวน 1 รายการ 10,080.00 10,080.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
19 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ธนภรณ์  ศรีหมื่นวงศ์ น.ส.ธนภรณ์  ศรีหมื่นวงศ์ ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 38

เจ้าพนักงานธรุการ จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
20 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 2,700.00       2,700.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา ตามสัญญาจ้าง ชม 0032.301.12/ 40

ผู้ปว่ยคลินิกพเิศษ จ านวน 1 รายการ 2,700.00 2,700.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
21 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 24,441.10     24,441.10     วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบา้นสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านสหกรณ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562

จ านวน 2 รายการ 24,441.10 24,441.10 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
22 ก าจัดและขนขยะมูลฝอย 4,000.00       4,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหมเ่มื่องสะอาด จ ากดั บ.เชียงใหม่เมื่องสะอาด จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/

จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
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ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง23 ก าจัดและขนขยะติดเชื้อ 8,076.00       8,076.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เร่ืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เร่ืองโรจน์สระบรีุ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562

จ านวน 1 รายการ 8,076.00 8,076.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
24 ขอซ้ือวสัดุบริโภค 6,825.00       6,825.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายทองสุข  ปางจัทร์ นายทองสุข  ปางจัทร์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562

จ านวน 1 รายการ 6,825.00 6,825.00 ลงวนัที่  1 ต.ค. 2561
25 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 5,557.50       5,557.50       วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากดั สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562

จ านวน 1 รายการ 5,557.50 5,557.50 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
26 ขอซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,040.00       1,040.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ.สหไฟฟา้ 2018 จ ากัด บ.สหไฟฟา้ 2018 จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 58

จ านวน 6 รายการ 1,040.00 1,040.00 ลงวนัที่ 10 ต.ค. 2561
27 ขอซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,500.00       2,500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางยุพนิ  บญุมาค า นางยุพนิ  บญุมาค า สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 59

จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 ลงวนัที่ 10 ต.ค. 2561
28 ขอปรับเปล่ียนหลังคาด้านหลังคารหลวงปู่หล้า 16,500.00     16,500.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายประยุทธ ์ สุทธะ นายประยุทธ ์ สุทธะ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562

จ านวน 1 รายการ 16,500.00 16,500.00 ลงวนัที่ 10 ต.ค. 2561
29 ขอซ่อมยูนิตทนัตกรรม 5,000.00       5,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ.สยามเด้นท ์จ ากัด บ.สยามเด้นท ์จ ากัด สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562

จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 ลงวนัที่ 10 ต.ค. 2561
30 ขอซ้ือวสัดุส านักงาน 5,992.00       5,992.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์เก็ตต้ิง หจก.นอร์ทเทิร์น โอ เอ มาร์เก็ตต้ิง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562

จ านวน 1 รายการ 5,992.00 5,992.00 ลงวนัที่ 11 ต.ค. 2562
31 ขอซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 420.00          420.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเกศสุดา ร้านเกศสุดา สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 65

จ านวน 1 รายการ 420.00 420.00 ลงวนัที่ 12 ต.ค. 2561
32 ขอซ้ือวสัดุส านักงาน 1,000.00       1,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บลูบ ีฟลอรีสท์ บลูบ ีฟลอรีสท์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 66

จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 ลงวนัที่ 12 ต.ค. 2561
33 ขอปรับปรุงหลังคาตึกผู้ปว่ยนอก 70,000.00     70,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายสวา่ง แปงหลวง นายสวา่ง แปงหลวง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2562

จ านวน 1 รายการ 70,000.00 70,000.00 ลงวนัที่ 12 ต.ค. 2561
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โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    31    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง34 ขอซ้ือวสัดุการเกษตร 160.00          160.00          วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ณัชญาพาณิชย์ หจก. ณัชญาพาณิชย์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 69

จ านวน 1 รายการ 160.00 160.00 ลงวนัที่ 16 ต.ค. 2561
35 ขอท าชุดโต๊ะและที่นั่ง 9,500.00       9,500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายมานพ ฉัตรวงศ์ นายมานพ ฉัตรวงศ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  9/2562

จ านวน 1 รายการ 9,500.00 9,500.00 ลงวนัที่ 16 ต.ค. 2561
36 ขอซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 90.00            90.00            วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ณัชญาพาณิชย์ หจก. ณัชญาพาณิชย์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 82

จ านวน 1 รายการ 90.00 90.00 ลงวนัที่ 17 ต.ค. 2561
37 ขอซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 14,916.00     14,916.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพรุีงเรือง ร้านเจพรุีงเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  10/2562

จ านวน 23 รายการ 14,916.00 14,916.00 ลงวนัที่ 17 ต.ค. 2561
38 ขอซ้ือวสัดุส านักงาน 4,300.00       4,300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพรุีงเรือง ร้านเจพรุีงเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 84

จ านวน 1 รายการ 4,300.00 4,300.00 ลงวนัที่ 17 ต.ค. 2561
39 ขอซ้ือวสัดุบริโภค 762.00          762.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพรุีงเรือง ร้านเจพรุีงเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 85

จ านวน 3 รายการ 762.00 762.00 ลงวนัที่ 17 ต.ค. 2561
40 ขอซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,634.00       2,634.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจพรุีงเรือง ร้านเจพรุีงเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  11/2562

จ านวน 4 รายการ 2,634.00 2,634.00 ลงวนัที่ 17 ต.ค. 2561
41 ขอซ้ือวสัดุส านักงาน 15,810.00     15,810.00     เฉพาะเจาะจง ธ.ธ. ธนาวฒัน์ ธ.ธ. ธนาวฒัน์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  12/2562

จ านวน 3 รายการ 15,810.00 15,810.00 ลงวนัที่ 18 ต.ค. 2561
42 ขอซ้ือวสัดุส านักงาน 7,113.00       7,113.00       เฉพาะเจาะจง หจก. สมุดลานนา หจก. สมุดลานนา สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 88

จ านวน 17 รายการ 7,113.00 7,113.00 ลงวนัที่ 18 ต.ค. 2561
43 ขอล้างเคร่ืองปรับอากาศ 800.00          800.00          เฉพาะเจาะจง นายอยุทธ  มะโนสา นายอยุทธ  มะโนสา สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 89

จ านวน 1 งาน 800.00 800.00 ลงวนัที่ 19 ต.ค. 2561
44 ขอซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 210.00          210.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.จักรทองพาณิชย์ ร้าน ส.จักรทองพาณิชย์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 90

จ านวน 1 รายการ 210.00 210.00 ลงวนัที่ 19 ต.ค. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    31    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง45 ขอซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 220.00          220.00          เฉพาะเจาะจง นางนิวรรณ  ก าแพงแก้ว นางนิวรรณ  ก าแพงแก้ว สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 91

จ านวน 3 รายการ 220.00 220.00 ลงวนัที่ 19 ต.ค. 2561
46 ขอซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 52,500.00     52,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก. เชียงใหม่ พ ีแอนด์ ที หจก. เชียงใหม่ พ ีแอนด์ ที สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2562

จ านวน 1 รายการ 52,500.00 52,500.00 ลงวนัที่ 25 ต.ค. 2561
47 รายงายผลจ้างท าฟนัเทยีม 17,355.40     17,355.40     เฉพาะเจาะจง สินชัย เดนทลั แลป สินชัย เดนทลั แลป สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562

จ านวน 39 รายการ 17,355.40 17,355.40 ลงวนัที่ 10 ก.ย. 2561
48 รายงายผลจ้างท าฟนัเทยีม 2,550.00       2,550.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็กซา ซีแลม บจ.เอ็กซา ซีแลม สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 4

จ านวน 3 รายการ 2,550.00 2,550.00 ลงวนัที่ 4 ต.ค. 2561
49 ขอเช่าเคร่ืองเอกซเรย์ 420,000.00   420,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอส ท ีเพอร์เฟคชั่น บ.เอส ท ีเพอร์เฟคชั่น สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562

จ านวน 1 รายการ 420,000.00 420,000.00 ลงวนัที่ 8 ต.ค. 2561
50 ขอซ้ือออกซิเจน 27,720.00     27,720.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562

จ านวน 1 รายการ 27,720.00 27,720.00 ลงวนัที่ 2 ต.ค. 2561
51 เวชภณัฑ์ยา 83,526.60 83,526.60     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562

จ านวน 15 รายการ 83,526.60 83,526.60 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561
52 เวชภณัฑ์ยา 97,391.33 97,391.33     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562

จ านวน 33 รายการ 97,391.33 97,391.33 ลงวนัที่ 5 ต.ค. 2561
53 เวชภณัฑ์ยา 8,142.00 8,142.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั บ.แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562

จ านวน 3 รายการ 8,142.00 8,142.00 ลงวนัที่ 5 ต.ค. 2561
54 เวชภณัฑ์ยา 38,038.50 38,038.50     เฉพาะเจาะจง บ.แอโรคาร์ จ ากัด บ.แอโรคาร์ จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562

จ านวน 3 รายการ 38,038.50 38,038.50 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
55 เวชภณัฑ์ยา 47,856.00 47,856.00     เฉพาะเจาะจง บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั บ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562

จ านวน 2 รายการ 47,856.00 47,856.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    31    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

56 เวชภณัฑ์ยา 13,580.00 13,580.00     เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จ ากัด บ.มาสุ จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562
จ านวน 2 รายการ 13,580.00 13,580.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561

57 เวชภณัฑ์ยา 4,000.00 4,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูเมด้า จ ากัด บ.ยูเมด้า จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562
จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561

58 เวชภณัฑ์ยา 9,310.00 9,310.00       เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดักส์ จ ากัด (มหาชน) คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2562

จ านวน 4 รายการ 9,310.00 9,310.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
59 เวชภณัฑ์ยา 25,585.20 25,585.20     เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด บ.พรอส ฟาร์มา จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562

จ านวน 3 รายการ 25,585.20 25,585.20 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
60 เวชภณัฑ์ยา 2,709.68 2,709.68       เฉพาะเจาะจง บ.วทิยาศรม จ ากัด บ.วทิยาศรม จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2562

จ านวน 2 รายการ 2,709.68 2,709.68 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
61 เวชภณัฑ์ยา 8,677.70 8,677.70       เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจ ิสติกซ์ จ ากดั บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ สติกซ์ จ ากดั คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562

จ านวน 3 รายการ 8,677.70 8,677.70 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
62 เวชภณัฑ์ยา 2,800.00 2,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.วี แอนด์ วี กรุงเทพ จ ากดั บ.ว ีแอนด์ ว ีกรุงเทพ จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2562

จ านวน 1 รายการ 2,800.00 2,800.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
63 เวชภณัฑ์ยา 15,770.00 15,770.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอนแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จ ากดั บ.แอนแลนติค ฟาร์มาชูติคอล จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2562

จ านวน 3 รายการ 15,770.00 15,770.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
64 เวชภณัฑ์ยา 7,062.00 7,062.00       เฉพาะเจาะจง บ.บี เอล็ เอช เทร็ดด้ิง จ ากดั บ.บี เอ็ล เอช เทร็ดด้ิง จ ากดั คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2562

จ านวน 2 รายการ 7,062.00 7,062.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
65 เวชภณัฑ์ยา 8,500.00 8,500.00       เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บ.ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562

จ านวน 1 รายการ 8,500.00 8,500.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    31    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง66 เวชภณัฑ์ยา 35,940.00 35,940.00     เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อนิดัสตรี จ ากดั บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จ ากดั คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2562

จ านวน 6 รายการ 35,940.00 35,940.00 
67 เวชภณัฑ์ยา 9,150.00 9,150.00       เฉพาะเจาะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ากดั บ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2562

จ านวน 3 รายการ 9,150.00 9,150.00 
68 เวชภณัฑ์ยา 2,590.00 2,590.00       เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2562

จ านวน 2 รายการ 2,590.00 2,590.00 
69 เวชภณัฑ์ยา 13,250.00 13,250.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2562

จ านวน 7 รายการ 13,250.00 13,250.00 
70 เวชภณัฑ์ยา 29,020.00 29,020.00     เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอ็น บี ลาบอราตอร่ี จ ากัด บ.เอ เอน็ บ ีลาบอราตอร่ี จ ากดั คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562

จ านวน 5 รายการ 29,020.00 29,020.00 
71 เวชภณัฑ์ยา 11,315.50 11,315.50     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562

จ านวน 5 รายการ 11,315.50 11,315.50 
72 เวชภณัฑ์ยา 26,970.00 26,970.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด บ.ฟาร์มาดิกา จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2562

จ านวน 2 รายการ 26,970.00 26970 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
73 เวชภณัฑ์ยา 1,360.00 1,360.00       เฉพาะเจาะจง บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด บ.โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 1,360.00 1360 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
74 เวชภณัฑ์ยา 38,520.00 38,520.00     เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 38,520.00 38520 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
75 เวชภณัฑ์ยา 9,000.00 9,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ฟาร์ฮีสต์ ฟาร์มาซูติคอล หจก.ฟาร์ฮีสต์ ฟาร์มาซูติคอล คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2562

จ านวน 1 รายการ 9,000.00 9000 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
76 เวชภณัฑ์ยา 11,600.00 11,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บ.ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2562

จ านวน 1 รายการ 11,600.00 11600 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561

ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561

ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2562

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2562

ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561

ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561

ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561

ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    31    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง77 เวชภณัฑ์ยา 19,350.00 19,350.00     เฉพาะเจาะจง บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บ.แก้วมังกรเภสัช จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2562

จ านวน 1 รายการ 19,350.00 19350 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
78 เวชภณัฑ์ยา 11,160.00 11,160.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแงป จ ากดั บ.แอปคาร์ ฟาร์มาแงป จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2562

จ านวน 1 รายการ 11,160.00 11160 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
79 เวชภณัฑ์ยา 18,962.90 18,962.90     เฉพาะเจาะจง บ.ภญิโญฟาร์มาซี บ.ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2562

จ านวน 11 รายการ 18,962.90 18962.9 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
80 เวชภณัฑ์ยา 2,370.00 2,370.00       เฉพาะเจาะจง บ.ซีฟาม จ ากัด บ.ซีฟาม จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2562

จ านวน 2 รายการ 2,370.00 2370 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
81 เวชภณัฑ์ยา 49,434.00 49,434.00     เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2562

จ านวน 2 รายการ 49,434.00 49434 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
82 เวชภณัฑ์ยา 14,150.00 14,150.00     เฉพาะเจาะจง บ. เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั บ. เอสพีเอส เมดิคอล จ ากดั คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2562

จ านวน 5 รายการ 14,150.00 14,150.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
83 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,900.00 4,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ก าแพงเพชร เซอร์วสิ ร้าน ก าแพงเพชร เซอร์วสิ คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2562

จ านวน 1 รายการ 4,900.00 4,900.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
84 เวชภณัฑ์มิใช่ยา 1,788.00 1,788.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ ท ีพ ี1999 ร้าน เอ ท ีพ ี1999 คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2562

จ านวน 1 รายการ 1,788.00 1,788.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
85 เวชภณัฑ์ยา 12,475.00 12,475.00     เฉพาะเจาะจง บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั บ.พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2562

จ านวน 7 รายการ 12,475.00 12,475.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
86 เวชภณัฑ์ยา 8,312.00 8,312.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา หา้งหุน้ส่วนสามญั พรีเมด ฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2562

จ านวน 3 รายการ 8,312.00 8,312.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
87 เวชภณัฑ์ยา 4,865.00 4,865.00       เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บ.ไบโอฟาร์ม เคมคัิลส์ จ ากดั คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2562

จ านวน 1 รายการ 4,865.00 4,865.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
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โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    31    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

88 เวชภณัฑ์ยา 1,912.00 1,912.00       เฉพาะเจาะจง บ.ยูโทเปี้ยน จ ากัด บ.ยูโทเปี้ยน จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2562
จ านวน 2 รายการ 1,912.00 1,912.00 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561

89 เวชภณัฑ์ยา 535.00 535.00          เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ สติกซ์ จ ากดั บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ สติกซ์ จ ากดั คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2562
จ านวน 1 รายการ 535.00 535.00 ลงวนัที่ 12 ต.ค. 2561

90 เวชภณัฑ์ยา 11,427.60 11,427.60     เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด บ.สหแพทย์เภสัช จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2562
จ านวน 1 รายการ 11,427.60 11,427.60 ลงวนัที่ 12 ต.ค. 2561

91 เวชภณัฑ์ยา 91,000.00 91,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิส จ ากัด บ.ไบโอวาลิส จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2562
จ านวน 1 รายการ 91,000.00 91,000.00

92 เวชภณัฑ์ยา 15,400.00 15,400.00     เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 15,400.00 15,400.00
93 เวชภณัฑ์ยา 970.00 970.00          เฉพาะเจาะจง บ.ภญิโญฟาร์มาซี บ.ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 970.00 970.00
94 เวชภณัฑ์ยา 2,325.00 2,325.00       เฉพาะเจาะจง บ.บรูพาโอสถ จ ากัด บ.บรูพาโอสถ จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 2,325.00 2,325.00
95 เวชภณัฑ์ยา 1,455.00 1,455.00       เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 1,455.00 1,455.00
96 เวชภณัฑ์ยา 4,202.00 4,202.00       เฉพาะเจาะจง บ.โอสถอนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั บ.โอสถอนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 4 รายการ 4,202.00 4,202.00
97 เวชภณัฑ์ยา 12,570.00 12,570.00     เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด บ.โปลิฟาร์ม จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 4 รายการ 12,570.00 12,570.00

ลงวนัที่ 16 ต.ค. 2561
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2562
ลงวนัที่ 16 ต.ค. 2561
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2562
ลงวนัที่ 16 ต.ค. 2561

ลงวนัที่ 12 ต.ค. 2561
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2562
ลงวนัที่ 12 ต.ค. 2561
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2562
ลงวนัที่ 12 ต.ค. 2561
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2562

ลงวนัที่ 12 ต.ค. 2561

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2562



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    31    เดือน    ตุลาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง98 วสัดุเภสัชกรรม 1,400.00 1,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสมุนไพรลานนา ร้านสมุนไพรลานนา คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 1,400.00 1,400.00
99 เวชภณัฑ์ยา 1,800.00 1,800.00       เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จ ากัด บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จ ากดั คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00
100 เวชภณัฑ์ยา 11,484.24 11,484.24     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 7 รายการ 11,484.24 11,484.24
101 เวชภณัฑ์ยา 6,475.00 6,475.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 2 รายการ 6,475.00 6,475.00
102 เวชภณัฑ์ยา 3,350.00 3,350.00       เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 2 รายการ 3,350.00 3,350.00
103 เวชภณัฑ์ยา 4,000.00 4,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00
104 เวชภณัฑ์ยา 16,320.00 16,320.00     เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บ.ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 2 รายการ 16,320.00 16,320.00
105 เวชภณัฑ์มิใช่ยา(โครงการ) 7,300.00 7,300.00       เฉพาะเจาะจง นางลัดดา นวลพนัส นางลัดดา นวลพนัส คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 8 รายการ 7,300.00 7,300.00
106 เวชภณัฑ์ยา 42,000.00 42,000.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 42,000.00 42,000.00
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