
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1. จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์สม แก้วอูป น.ส.จันทร์สม แก้วอูป ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 1/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

2 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางสุวภิา ธจิุ่ม นางสุวภิา ธจิุ่ม ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 2/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

3 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางอ านวย พงุขาว นางอ านวย พงุขาว ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

4 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

5 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,110.00       8,110.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางจุฬาลักษณ์ พรหมทา นางจุฬาลักษณ์ พรหมทา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่  21/2562
ผู้ช่วยพยาบาล  จ านวน 1 รายการ 8,110.00 8,110.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

6 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,647.50     11,647.50     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 6/2562
งานการเงินและบญัชี จ านวน 1 รายการ 11,647.50 11,647.50 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

7 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,817.50       7,817.50       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญรัตน์  พงพงั น.ส.ธญัญรัตน์  พงพงั ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 7/2562
งานการเงินและบญัชี จ านวน 1 รายการ 7,817.50 7,817.50 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

8 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,810.00     11,810.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ ค าใจ นายนพรัตน์ ค าใจ ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 8/2562
นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,810.00 11,810.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

9 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ วนัติ นายณรงค์ศักด์ิ วนัติ ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 9/2562
งานเวชระเบยีน จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

10 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,340.00     11,340.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สณิสา  จิตรแข็ง น.ส.สณิสา  จิตรแข็ง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562
นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,340.00 11,340.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

11 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,340.00     11,340.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.เพญ็นภา เสรีลักขณา น.ส.เพญ็นภา เสรีลักขณา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562
นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,340.00 11,340.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    28    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,000.00     11,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา เกิดสุข น.ส.สุกัญญา เกิดสุข ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 12/2562
นักการจัดการทั่วไป จ านวน 1 รายการ 11,000.00 11,000.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

13 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติยา  วงค์ชมพู น.ส.กิตติยา  วงค์ชมพู ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 13/2562
งานเวชระเบยีน จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

14 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,480.00     11,480.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.วริศรา  วชิา น.ส.วริศรา  วชิา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 14/2562
นักโภชนาการ จ านวน 1 รายการ 11,480.00 11,480.00 2 ปงีบประมาณ ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

15 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สุธดิา  พยูอดดี น.ส.สุธดิา  พยูอดดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 15/2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

16 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,760.00     11,760.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายรุทธพล กองบญุเทยีม นายรุทธพล กองบญุเทยีม ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 17/2562
นักวชิาการคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 11,760.00 11,760.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

17 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายกมล  เม็ดดี นายกมล  เม็ดดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 18/2562
งานบริหารทั่วไป จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

18 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,107.00     11,107.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ปฏพิทัธ ์ ดวงแสง น.ส.ปฏพิทัธ ์ ดวงแสง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 19/2562
นักกิจกรรมบ าบดั จ านวน 1 รายการ 11,107.00 11,107.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

19 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ธนภรณ์  ศรีหมื่นวงศ์ น.ส.ธนภรณ์  ศรีหมื่นวงศ์ ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 20/2562
เจ้าพนักงานธรุการ จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

20 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 2,100.00       2,100.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/ 108
ผู้ปว่ยคลินิกพเิศษ จ านวน 1 รายการ 2,100.00 2,100.00 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561

21 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 26,124.84     26,124.84     วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบา้นสหกรณ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2562
จ านวน 2 รายการ 26,124.84 26,124.84 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561

23 จัดจ้างก าจัดและขนขยะติดเชื้อ 7,080.00       7,080.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เร่ืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เร่ืองโรจน์สระบรีุ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2562
จ านวน 1 รายการ 7,080.00 7,080.00 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561
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22 จัดจ้างก าจัดและขนขยะมูลฝอย 4,000.00       4,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เมื่องสะอาด จ ากดั บ.เชียงใหม่เมือ่งสะอาด จ ากดั ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/ 154
จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561

24 จัดซ้ือวสัดุบริโภค 5,940.00       5,940.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายทองสุข  ปางจันทร์ นายทองสุข  ปางจันทร์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 290
จ านวน 1 รายการ 5,940.00 5,940.00 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561

25 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,827.10       6,827.10       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขที่  41/2562
จ านวน 1 รายการ 6,827.10 6,827.10 ลงวนัที่  4 ธ.ค. 2561

26 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 5,510.00       5,510.00       วธิเีฉพาะเจาะจง สุทศัน์การพมิพ์ สุทศัน์การพมิพ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/2562
จ านวน 4 รายการ 5,510.00 5,510.00 ลงวนัที่  4 ธ.ค. 2561

27 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 5,499.00       5,499.00       วธิเีฉพาะเจาะจง  เอ เอ การไฟฟา้  เอ เอ การไฟฟา้ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2562
จ านวน 15 รายการ 5,499.00 5,499.00 ลงวนัที่  4 ธ.ค. 2561

28 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 790.00          790.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านต้นต่อพานิช ร้านต้นต่อพานิช สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 315
จ านวน 1 รายการ (โครงการฯ) 790.00 790.00 ลงวนัที่  4 ธ.ค. 2561

29 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1,900.00       1,900.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พ ีเอ็น เคร่ืองเขียน ร้าน พ ีเอ็น เคร่ืองเขียน สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 316
จ านวน 1 รายการ 1,900.00 1,900.00 ลงวนัที่  4 ธ.ค. 2561

30 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 1,683.00       1,683.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 317
จ านวน 9 รายการ 1,683.00 1,683.00 ลงวนัที่  4 ธ.ค. 2561

31 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 789.99          789.99          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่อุปกรณ์แก๊ส บจ.เชียงใหม่อุปกรณ์แก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 318
จ านวน 1 รายการ 789.99 789.99 ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561

32 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,780.00       3,780.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปา่ตาลแก๊ส ร้านปา่ตาลแก๊ส สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 319
จ านวน 2 รายการ 3,780.00 3,780.00 ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561

33 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 5,893.00       5,893.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 320
จ านวน 14 รายการ 5,893.00 5,893.00 ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561
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วันที่    28    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

34 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 704.00          704.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 321
จ านวน 1 รายการ (โครงการฯ) 704.00 704.00 ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561

35 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 320.00          320.00          วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 330
จ านวน 3 รายการ (โครงการฯ) 320.00 320.00 ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561

36 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,040.00       4,040.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่างเชียงใหม่ ร้านจ านงค์การช่างเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 331
จ านวน 1 รายการ 4,040.00 4,040.00 ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561

37 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 13,166.00     13,166.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพ ีรุ่งเรือง ร้านเจพ ีรุ่งเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  39/2562
จ านวน 16 รายการ 13,166.00 13,166.00 ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561

38 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,805.00       2,805.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพ ีรุ่งเรือง ร้านเจพ ีรุ่งเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 333
จ านวน 4 รายการ 2,805.00 2,805.00 ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561

40 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 5,650.00       5,650.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพ ีรุ่งเรือง ร้านเจพ ีรุ่งเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  40/2562
จ านวน 2 รายการ 5,650.00 5,650.00 ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561

41 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและชนส่ง 636.00          636.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพ ีรุ่งเรือง ร้านเจพ ีรุ่งเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 335
จ านวน 2 รายการ 636.00 636.00 ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561

42 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 1,320.00       1,320.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปา้ทอง ร้านปา้ทอง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 336
จ านวน 1 รายการ 1,320.00 1,320.00 ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561

43 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและชนส่ง 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง บจ.นายอะไหล่ยนต์ฯ บจ.นายอะไหล่ยนต์ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 338
จ านวน  1 รายการ 300.00 300.00 ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2561

44 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและชนส่ง 2,835.00       2,835.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปรีชา ร้านปรีชา สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 339
จ านวน  1 รายการ 2,835.00 2,835.00 ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2561

45 จัดจ้างเหมาปรับปรุงระเบยีง 80,000.00     80,000.00     เฉพาะเจาะจง นายสวา่ง แปงหลวง นายสวา่ง แปงหลวง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  42/2562
อาคาร OPD จ านวน ๑ รายการ 80,000.00 80,000.00 ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2561
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46 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 13,700.00     13,700.00     เฉพาะเจาะจง อู่รุ่ง รับซ่อมรถ Volvo อู่รุ่ง รับซ่อมรถ Volvo สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  43/2562
จ านวน 5 รายการ 13,700.00 13,700.00 ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2561

47 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,680.00       4,680.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอดีมีเดีย แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเอดีมเีดีย แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 342
จ านวน 2 รายการ (โครงการฯ) 4,680.00 4,680.00 ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2561

48 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,155.00       2,155.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอดีมีเดีย แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเอดีมเีดีย แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 343
จ านวน 4 รายการ (โครงการฯ) 2,155.00 2,155.00 ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2561

49 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 790.00          790.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 344
จ านวน 2 รายการ (โครงการฯ) 790.00 790.00 ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2561

50 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 345

จ านวน 1 รายการ (โครงการฯ) 500.00 500.00 ลงวนัที่ 7 ธ.ค. 2561
51 จ้างเหมาท าปา้ยตัวอักษร 4,700.00 4,700.00       เฉพาะเจาะจง พเีจ ดีไซน์ พเีจ ดีไซน์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 352

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 รายการ 4,700.00 4,700.00 ลงวนัที่ 14 ธ.ค.  2561
51 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200.00 200.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชญาพานิช หจก.ณัฐชญาพานิช สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 353

จ านวน 1 รายการ 200.00 200.00 ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2561
52 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 32,090.00     32,090.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี บจ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2562

จ านวน 14  รายการ 32,090.00 32,090.00 ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 2561
53 จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,950.00       3,950.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี บจ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 355

จ านวน 2 รายการ 3,950.00 3,950.00 ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 2561
54 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 21,010.00     21,010.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2562

จ านวน 4 รายการ 21,010.00 21,010.00 ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 2561
55 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 15,875.00     15,875.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2562

จ านวน 1 รายการ 15,875.00 15,875.00 ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 2561
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หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    28    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

56 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 400.00          400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านคนกันเอง ร้านคนกันเอง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 361
จ านวน ๑ รายการ 400.00 400.00 ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 2561

57 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 280.00          280.00          เฉพาะเจาะจง ร้านพฤกษา-ดอยค า ร้านพฤกษา-ดอยค า สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 362
จ านวน 1 รายการ 280.00 280.00 ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 2561

58 จัดจ้างเหมาลับคมกรรไกร 80.00            80.00            เฉพาะเจาะจง สันกลาง เอ็ม.ว.ีคาร์ไบด์ สันกลาง เอ็ม.ว.ีคาร์ไบด์ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ชม 0032.302.12/ 364
จ านวน 1 รายการ 80.00 80.00 ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 2561

59 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1,144.00       1,144.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 365
จ านวน ๙ รายการ 1,144.00 1,144.00 ลงวนัที่ 17 ธ.ค. 2561

60 จัดจ้างเหมาบ ารุงรักษา 40,000.00     40,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ซีเอ็มซี ไบโอเทค บจ.ซีเอ็มซี ไบโอเทค ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2562
เคร่ืองอัลตร้าซาวด์ จ านวน ๑ รายการ 40,000.00 40,000.00 ลงวนัที่ 17 ธนัวาคม 2561

61 จัดซ้ือแก๊สออกซิเจน (ธ.ค.61) 49,980.00 49,980.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562
จ านวน 1 รายการ 49,980.00 49,980.00 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561

62 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,500.00 1,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305/ 050
จ านวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561

63 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,632.20 2,632.20       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง บจ.เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305.10/ 016
จ านวน 1 รายการ 2,632.20 2,632.20 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561

64 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,163.20 6,163.20       เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์ม่า บจ.ซิลลิค ฟาร์ม่า ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2562
จ านวน 1 รายการ 6,163.20 6,163.20 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561

65 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,800.00 5,800.00       เฉพาะเจาะจง บจ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง บจ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2562
จ านวน 1 รายการ 5,800.00 5,800.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561

66 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,680.00 3,680.00       เฉพาะเจาะจง บจ.โพส เฮลท ์แคร์ บจ.โพส เฮลท ์แคร์ ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305/ 057

จ านวน 2 รายการ 3,680.00 3,680.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561
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67 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,511.80 7,511.80       เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสชเอชฯ บจ.ดีเคเอสชเอชฯ ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2562

จ านวน 1 รายการ 7,511.80 7,511.80 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561
68 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 55,036.00 55,036.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2562

55,036.00 55,036.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561
69 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 65,960.00 65,960.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2562

จ านวน 3 รายการ (โครงการฯ) 65,960.00 65,960.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561
70 จัดซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ 9,900.00 9,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562

จ านวน 2 รายการ 9,900.00 9,900.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561
71 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,450.00 3,450.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอคอททอน บจ.ไบโอคอททอน ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305.10/ 024

จ านวน 1 รายการ 3,450.00 3,450.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561
72 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,000.00 4,000.00       เฉพาะเจาะจง บจ.โพสเฮลทแ์คร์ บจ.โพสเฮลทแ์คร์ ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305.10/ 028

จ านวน 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561
73 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 10,385.10 10,385.10     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2562

จ านวน 1 รายการ 10,385.10 10,385.10 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ธ.ค. 2561

74 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 25,623.90 25,623.90     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2562
จ านวน 20 รายการ 25,623.90 25,623.90 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ธ.ค. 2561

75 จัดจ้างเหมาท าฟนัปลอม 2,110.00 2,110.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ๊กซาซีแลม บจ.เอ๊กซาซีแลม ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ชม 0032.302.12/ 024
จ านวน 3 รายการ 2,110.00 2,110.00 

76 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 1,440.00 1,440.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ไดรวเ์ดนทัลอนิคอร์ปอเรชั่น บจ.ไดรวเ์ดนทัลอนิคอร์ปอเรชั่น ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ชม 0032.302.12/ 029
จ านวน 2 รายการ 1,440.00 1,440.00 ป2ี562

77 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 4,180.00 4,180.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ชูมิตร 1967 บจ.ชูมิตร 1967 ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ชม 0032.302.12/ 030

จ านวน 12  รายการ (โครงการฯ)

ลงวนัที่  6 ธ.ค. 2561

ลงวนัที่  3 ธ.ค.  2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    28    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 4,180.00 4,180.00 ป2ี562
78 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 3,890.00 3,890.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอสดีเอสเคอร์ บจ.เอสดีเอสเคอร์ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ชม 0032.302.12/ 031

จ านวน 2 รายการ 3,890.00 3,890.00 ป2ี562
72 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 10,450.00 10,450.00     เฉพาะเจาะจง บจ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น บจ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562

จ านวน 2 รายการ 10,450.00 10,450.00 ป2ี562
72 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 6,807.34 6,807.34       เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสชเอชฯ บจ.ดีเคเอสชเอชฯ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562

จ านวน 4 รายการ 6,807.34 6,807.34 ป2ี562
73 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,570.00 7,570.00       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2562

จ านวน  4  รายการ 7,570.00 7,570.00                  ลงวนัที่  3 ธ.ค.  2561
74 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 2,600.00 2,600.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เฟร์ิมเมอร์ บจ.เฟร์ิมเมอร์ ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.303.11/ 056

จ านวน  1  รายการ 2,600.00 2,600.00                  จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ธ.ค. 2561
75 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,200.00 4,200.00       เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอ๊กซ์ บจ.อาร์เอ๊กซ์ ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.303.11/ 033

จ านวน  1  รายการ 4,200.00 4,200.00                  จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ธ.ค. 2561
76 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 22,273.00 22,273.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอเซน บจ.ไบโอเซน ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2562

จ านวน  5  รายการ 22,273.00 22,273.00                จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ธ.ค. 2561
77 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 12,210.00 12,210.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยไดแอกนอสติก บจ.ไทยไดแอกนอสติก ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562

จ านวน  1  รายการ 12,210.00 12,210.00                จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ธ.ค. 2561
78 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,612.50 6,612.50       เฉพาะเจาะจง บจ.ไนน์ โกลเด้นท์ บจ.ไนน์ โกลเด้นท์ ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562

จ านวน  3  รายการ 6,612.50 6,612.50                  จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ธ.ค. 2561
79 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,950.00 7,950.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เออีซี เฮลธแ์คร์ บจ.เออีซี เฮลธแ์คร์ ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่  22/2562

จ านวน  1  รายการ 7,950.00 7,950.00                  จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ธ.ค. 2561

ลงวนัที่  6 ธ.ค. 2561

ลงวนัที่  6 ธ.ค. 2561

ลงวนัที่  6 ธ.ค. 2561

ลงวนัที่  11 ธ.ค. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    28    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

80 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,500.00 7,500.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่  23/2562
จ านวน  4  รายการ 7,500.00 7,500.00                  จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ธ.ค. 2561

81 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,575.60 7,575.60       เฉพาะเจาะจง บจ.แอร์โร่แคร์ โฮลิค  บจ.แอร์โร่แคร์ โฮลิค คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 2 รายการ 7,575.60 7,575.60                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

82 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,555.20 1,555.20       เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี หจก. ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 1,555.20 1,555.20                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

83 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,520.00 3,520.00       เฉพาะเจาะจง บจ.คอนติเนนเติลฟาร์ม บจ.คอนติเนนเติลฟาร์ม คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 3,520.00 3,520.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

84 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 1,093.00 1,093.00       เฉพาะเจาะจง นางอ าไพ ทา้วศรี นางอ าไพ ทา้วศรี คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 7 รายการ 1,093.00 1,093.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

85 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,800.00 3,800.00       เฉพาะเจาะจง บจ. นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า บจ. นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 3,800.00 3,800.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

86 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8,000.00 8,000.00       เฉพาะเจาะจง บจ. โอสถอินเตอร์แลบ  
บอราทอร่ีส์

 บจ. โอสถอินเตอร์แลบ  
บอราทอร่ีส์

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 8,000.00 8,000.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
87 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,384.00 2,384.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอสพเีอส เมดิคอล บจ.เอสพเีอส เมดิคอล คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 3 รายการ 2,384.00 2,384.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
88 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,917.60 3,917.60       เฉพาะเจาะจง บจ.ยูโทเปี้ยน  บจ.ยูโทเปี้ยน คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 3 รายการ 3,917.60 3,917.60                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
89 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 321.00 321.00          เฉพาะเจาะจง บจ.แอตแลนติค ฟาร์  

มาซูติคอล
 บจ.แอตแลนติค ฟาร์  
มาซูติคอล

คัดเลือกตามเกณฑ์

ชม.0032.303.13/101
ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/102

ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/103

ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/098
ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/099
ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  100/2562

ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/097

ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.

ใบส่ังซ้ือเลขที่  095/2562
ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/096



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    28    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 321.00 321.00                     พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
90 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,050.00 1,050.00       เฉพาะเจาะจง บจ. เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ. เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,050.00 1,050.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
91 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,475.00 3,475.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีแมน ฟาร์มา  หจก.ท.ีแมน ฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 3 รายการ 3,475.00 3,475.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
92 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,890.00 1,890.00       เฉพาะเจาะจง บจ. โปลิฟาร์ม บจ. โปลิฟาร์ม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,890.00 1,890.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
93 วสัดุเภสัชกรรม 6,600.00 6,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก าแพงเพชรเซอร์วสิ  ร้านก าแพงเพชรเซอร์วสิ คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 6,600.00 6,600.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
94 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,900.00 4,900.00       เฉพาะเจาะจง บจ. บรูพาโอสถ บจ. บรูพาโอสถ คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 4,900.00 4,900.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
95 จัดซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 3,160.00 3,160.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ท.ีพ.ี1999  ร้าน เอ.ท.ีพ.ี1999 คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 3,160.00 3,160.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 
2561.96 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,425.00 3,425.00       เฉพาะเจาะจง บจ. แก้วมังกรเภสัช บจ. แก้วมังกรเภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 3,425.00 3,425.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
97 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,171.41 4,171.41       เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา(Glaxo) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา(Glaxo) คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 4,171.41 4,171.41                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
98 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,160.00 1,160.00       เฉพาะเจาะจง บจ.คอนติเนเติล ฟาร์ม  บจ.คอนติเนเติล ฟาร์ม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 1,160.00 1,160.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
99 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,675.00 2,675.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิ

สติกส์ (Inpac )
 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์
โลจิสติกส์ (Inpac )

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,675.00 2,675.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ชม.0032.303.13/111
ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/112
ลงวนัที่ 14 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/113

ลงวนัที่ 18 ธ.ค. 2561.

ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/108
ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/109

ชม.0032.303.13/110
ลงวนัที่ 12 ธ.ค. 2561.

ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/105
ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/106
ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/107

ลงวนัที่ 6 ธ.ค. 2561.
ชม.0032.303.13/104



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    28    เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

100 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 34,865.52 34,865.52     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 8 รายการ 34,865.52 34,865.52                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

101 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,750.00 6,750.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี

 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 6,750.00 6,750.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
102 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 21,600.00 21,600.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ฟาร์มาดิกา  บจ.ฟาร์มาดิกา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 21,600.00 21,600.00                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
103 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,900.00 1,900.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,900.00 1,900.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
104 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,478.00 3,478.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี  หจก.ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 3,478.00 3,478.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
105 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,697.26 4,697.26       เฉพาะเจาะจง บจ. สหแพทย์เภสัช บจ. สหแพทย์เภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 4,697.26 4,697.26                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
106 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,720.00 3,720.00       เฉพาะเจาะจง หสส.พรีเมด ฟาร์ม่า หสส.พรีเมด ฟาร์ม่า คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 3,720.00 3,720.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
107 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 48,504.00 48,504.00     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 16 รายการ 48,504.00 48,504.00                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
108 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9,500.00 9,500.00       เฉพาะเจาะจง บจ.พรอสฟาร์มา บจ.พรอสฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 9,500.00 9,500.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ชม.0032.303.13/120
ลงวนัที่ 18 ธ.ค. 2561.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  121/2562
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