
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1. จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,300.00       8,300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์สม แก้วอูป น.ส.จันทร์สม แก้วอูป ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 1/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 2/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 6/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 7/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 8/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 9/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 10/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562
นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 10,530.00 10,530.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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11 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

12 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

13 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

14 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

15 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ประทมุพร  แซ่ย้าง น.ส.ประทมุพร  แซ่ย้าง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 16/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 17/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 18/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 19/2562
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 สัญญาจ้างเลขที่ 20/2562
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 ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/ 108
ผู้ปว่ยคลินิกพเิศษ จ านวน 1 รายการ 2,700.00 2,700.00 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561
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21 จัดจ้างเหมาประกอบอาหาร 47,430.00     47,430.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2562
ผู้ปว่ยใน จ านวน 1 เดือน 47,430.00 47,430.00 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

22 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,792.57     35,792.57     วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบา้นสหกรณ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2562
จ านวน 2 รายการ 35,792.57 35,792.57 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

24 จัดจ้างก าจัดและขนขยะติดเชื้อ 6,996.00       6,996.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เร่ืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เร่ืองโรจน์สระบรีุ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 15/2562
จ านวน 1 รายการ 6,996.00 6,996.00 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

23 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  1 พ.ย. 2561

25 จัดซ้ือวสัดุบริโภค 4,995.00       4,995.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายทองสุข  ปางจัทร์ นายทองสุข  ปางจัทร์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/ 158
จ านวน 1 รายการ 4,995.00 4,995.00 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

26 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 599.00          599.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ บจ.โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 159
จ านวน 1 รายการ 599.00 599.00 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

27 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 5,275.00       5,275.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปรีชา ร้านปรีชา สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขที่ 17/2562
จ านวน 1 งาน 5,275.00 5,275.00 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

28 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,750.90       9,750.90       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ ตามสัญญาจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2562
จ านวน 1 รายการ 9,750.90 9,750.90 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

29 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 12,861.40     12,861.40     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เชยีงใหมแ่จนิโทรเรียลซัพพลาย บจ.เชียงใหม่แจนโิทรเรียลซัพพลาย ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2562
จ านวน 3 รายการ 12,861.40 12,861.40 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

30 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 50,630.00     50,630.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอแอนด์เอนโีอเทคโนโลยี บจ.เอแอนด์เอนโีอเทคโนโลยี ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562
จ านวน 12 รายการ 50,630.00 50,630.00 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561
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31 จัดซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 790.00          790.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอแอนด์เอนโีอเทคโนโลยี บจ.เอแอนด์เอนโีอเทคโนโลยี สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 168
จ านวน 1 รายการ 790.00 790.00 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

32 จัดจ้างซ่อมจักรเย็บผ้า 100.00          100.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านขวญัเรือนการจักร ร้านขวญัเรือนการจักร สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 175
จ านวน 1 งาน 100.00 100.00 ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561

33 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,400.00       2,400.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สหไฟฟา้ 2018 บจ.สหไฟฟา้ 2018 สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 176
จ านวน 7 รายการ 2,400.00 2,400.00 ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561

34 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 560.00          560.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 177
จ านวน 1 รายการ 560.00 560.00 ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561

35 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 775.34          775.34          วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ปัทกาณฑ์ ฟาสเทนเนอร์ หจก.ปัทกาณฑ์ ฟาสเทนเนอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 178
จ านวน 3 รายการ 775.34 775.34 ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561

36 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,390.00       2,390.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่างเชียงใหม่ ร้านจ านงค์การช่างเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 180
จ านวน 1 รายการ 2,390.00 2,390.00 ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561

37 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 5,400.00       5,400.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ลานาลิติควอเตอร์เวอร์ค หจก.ลานาลิติควอเตอร์เวอร์ค สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562
จ านวน 1 รายการ 5,400.00 5,400.00 ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561

38 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,016.50       1,016.50       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.นายอะไหล่ยนต์ฯ บจ.นายอะไหล่ยนต์ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 182
จ านวน 1 รายการ 1,016.50 1,016.50 ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561

39 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 112.35          112.35          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.นายอะไหล่ยนต์ฯ บจ.นายอะไหล่ยนต์ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 183
จ านวน 2 รายการ 112.35 112.35 ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561

40 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00       1,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ปยิะพรเจริญกิจ หจก.ปยิะพรเจริญกิจ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 185
จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

41 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 8,200.00       8,200.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่  22/2562
จ านวน 1 รายการ 8,200.00 8,200.00 ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561

42 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 7,500.00       7,500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล บจ.เอ.ที.พี.อินเตอร์เมดิคอล ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่  23/2562
จ านวน 1 รายการ 7,500.00 7,500.00 ลงวนัที่ 2 พ.ย. 2561

43 จัดจ้างเหมาท ากระจกกั้นหอ้ง 16,000.00     16,000.00     เฉพาะเจาะจง นายเชย  พทุธเขียว นายเชย  พทุธเขียว สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  24/2562
อุบติัเหตและฉุกเฉิน จ านวน 1 รายการ 16,000.00 16,000.00 ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561

44 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 16,781.00     16,781.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ ร.รุ่งเรือง หจก.เชียงใหม่ ร.รุ่งเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  25/2562
จ านวน 45 รายการ 16,781.00 16,781.00 ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561

45 จัดจ้างเหมาย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง นายแสงชัย การุณย์ธนา นายแสงชัย การุณย์ธนา สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 197
พร้อมติดต้ังใหม่ จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561

46 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 200.00          200.00          เฉพาะเจาะจง นางนิวรรณ  ก าแพงแก้ว นางนิวรรณ  ก าแพงแก้ว สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 198
จ านวน 1 รายการ 200.00 200.00 ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561

47 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 350.00          350.00          เฉพาะเจาะจง นางนิวรรณ  ก าแพงแก้ว นางนิวรรณ  ก าแพงแก้ว สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 199
จ านวน 1 งาน 350.00 350.00 ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561

48 จัดจ้างเชื่อมฝาถังขยะสแตนเลส 100.00          100.00          เฉพาะเจาะจง นายส าเริง การช่าง นายส าเริง การช่าง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 200
จ านวน 1 งาน 100.00 100.00 ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561

49 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 1,540.80       1,540.80       เฉพาะเจาะจง สุขสวสัด์ิค้าไม้ สุขสวสัด์ิค้าไม้ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 201
จ านวน 1 รายการ 1,540.80 1,540.80 ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561

50 จัดซ้ือครุภณัฑ์กีฬา 5,376.00       5,376.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนครพงิค์เซ็นเตอร์ ร้านนครพงิค์เซ็นเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  26/2562

จ านวน 1 รายการ 5,376.00 5,376.00 ลงวนัที่ 6 พ.ย. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

51 จ้างเหมาค่าแรงก่ออิฐท าแปลง 3,500.00 3,500.00       เฉพาะเจาะจง นายธวชัชัย พลไชย นายธวชัชัย พลไชย สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 210
ดอกไม้ จ านวน 1 งาน 3,500.00 3,500.00 ลงวนัที่ 7 พ.ย. 2561

51 จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ 1,500.00 1,500.00       เฉพาะเจาะจง นายปั๋นแก้ว  แก้วอูป นายปั๋นแก้ว  แก้วอูป สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 211
จ านวน 1 งาน 1,500.00 1,500.00 ลงวนัที่ 7 พ.ย. 2561

52 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 720.00          720.00          เฉพาะเจาะจง เอดี มีเดีย&แอดเวอร์ไทซ่ิง เอดี มีเดีย&แอดเวอร์ไทซ่ิง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 212
จ านวน 1 รายการ 720.00 720.00 ลงวนัที่ 7 พ.ย. 2561

53 จัดจ้างแพคแบตชาร์ทเคร่ืองให้ 800.00          800.00          เฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 213
สารน้ า จ านวน 1 งาน 800.00 800.00 ลงวนัที่ 7 พ.ย. 2561

54 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 160.00          160.00          เฉพาะเจาะจง ร้านชวญัเรือนการจักร ร้านชวญัเรือนการจักร สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 214
จ านวน 1 รายการ 160.00 160.00 ลงวนัที่ 7 พ.ย. 2561

55 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 330.00          330.00          เฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 215
จ านวน 1 รายการ 330.00 330.00 ลงวนัที่ 7 พ.ย. 2561

56 จัดจ้างเหมาค่าบริการติดตาม 4,119.50       4,119.50       เฉพาะเจาะจง บจ.เอก็ซ์เซ้นส์อนิฟอร์เมชั่นเซอร์วสิ บจ.เอก็ซ์เซ้นส์อนิฟอร์เมชัน่เซอร์วิส ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ชม 0032.302.12/ 216
สัญญาณ GPS จ านวน 1 รายการ 4,119.50 4,119.50 ลงวนัที่ 7 พ.ย. 2561

57 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 625.00          625.00          เฉพาะเจาะจง โรงงานกอสะเลียมคอนกรีต โรงงานกอสะเลียมคอนกรีต สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 223
จ านวน 1 รายการ 625.00 625.00 ลงวนัที่ 12 พ.ย. 2561

58 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 16,540.00     16,540.00     เฉพาะเจาะจง บญุญวัฒนอ์นิเตอร์เนชัน่แนล บญุญวัฒนอ์นิเตอร์เนชั่นแนล ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่  28/2562
จ านวน 6 รายการ 16,540.00 16,540.00 ลงวนัที่ 12 พ.ย. 2561

59 จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 3,459.00       3,459.00       เฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ชม 0032.302.12/ 225
จ านวน 1 งาน 3,459.00 3,459.00 ลงวนัที่ 12 พ.ย. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

60 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 630.00          630.00          เฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 226
จ านวน 1 รายการ 630.00 630.00 ลงวนัที่ 12 พ.ย. 2561

61 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 500.00          500.00          เฉพาะเจาะจง พรชัยปศุสัตว์ พรชัยปศุสัตว์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 227
จ านวน 1 รายการ 500.00 500.00 ลงวนัที่ 12 พ.ย. 2561

62 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 4,287.00       4,287.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 228
จ านวน 11 รายการ 4,287.00 4,287.00 ลงวนัที่ 12 พ.ย. 2561

63 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 8,269.00       8,269.00       เฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่  29/2562
จ านวน 20 รายการ 8,269.00 8,269.00 ลงวนัที่ 15 พ.ย. 2561

64 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 17,000.00     17,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.พพีเีอสคอนกรีต บจ.พพีเีอสคอนกรีต สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  30/2562
จ านวน 1 รายการ 17,000.00 17,000.00 ลงวนัที่ 19 พ.ย. 2561

65 จัดจ้างซ่อมพดัลม 300.00          300.00          เฉพาะเจาะจง บณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์ บณัฑิต อิเล็กทรอนิกส์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 234
จ านวน 1 งาน 300.00 300.00 ลงวนัที่ 19 พ.ย. 2561

66 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 240.00          240.00          เฉพาะเจาะจง บจ.เอเซียการไฟฟา้ บจ.เอเซียการไฟฟา้ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 241
จ านวน 1 รายการ 240.00 240.00 ลงวนัที่ 21 พ.ย. 2561

67 จัดจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 16,881.93     16,881.93     เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าล้านนา บจ.โตโยต้าล้านนา สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  31/2562
จ านวน 1 งาน (กว 1745 เชียงใหม)่ 16,881.93 16,881.93 ลงวนัที่ 21 พ.ย. 2561

68 จัดจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 8,768.65       8,768.65       เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้าล้านนา บจ.โตโยต้าล้านนา สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  32/2562
จ านวน 1 งาน (ขอ 2838 เชียงใหม)่ 8,768.65 8,768.65 ลงวนัที่ 21 พ.ย. 2561

69 จัดจ้างเชื่อมฝาถังขยะสแตนเลส 100.00          100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านส าเริงการช่าง ร้านส าเริงการช่าง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 244
จ านวน 1 งาน 100.00 100.00 ลงวนัที่ 21 พ.ย. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

70 จัดจ้างเชื่อมเสาน้ าเกลือสแตนเลส 100.00          100.00          เฉพาะเจาะจง ร้านส าเริงการช่าง ร้านส าเริงการช่าง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 245
จ านวน 1 งาน 100.00 100.00 ลงวนัที่ 21 พ.ย. 2561

71 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 200.00          200.00          เฉพาะเจาะจง สุพจน์ สุพจน์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 246
จ านวน 1 รายการ 200.00 200.00 ลงวนัที่ 21 พ.ย. 2561

72 จัดซ้ือแก๊สออกซิเจน 33,040.00 33,040.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562
33,040.00 33,040.00 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

73 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,510.50 5,510.50       เฉพาะเจาะจง บจ.คีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจ.คีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562
จ านวน 1 รายการ 5,510.50 5,510.50 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

74 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,200.00 4,200.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง บจ.เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305.10/ 016
จ านวน 3 รายการ 4,200.00 4,200.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

75 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,500.00 4,500.00       เฉพาะเจาะจง หจก. ททีเีมด หจก. ททีเีมด ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305.10/ 017
จ านวน 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

76 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,000.00 2,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305.10/ 018
จ านวน 3 รายการ 2,000.00 2,000.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

77 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,115.00 5,115.00       เฉพาะเจาะจง บจ. บเีวอร์ เมดิคอลอินดัสตร้ี บจ. บีเวอร์ เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562

จ านวน 3 รายการ 5,115.00 5,115.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่ 9 ต.ค. 2561
78 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,470.00 4,470.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยก๊อส บจ.ไทยก๊อส ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305.10/ 020

จ านวน 5 รายการ 4,470.00 4,470.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561
79 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,500.00 1,500.00       เฉพาะเจาะจง บจ.พี.พี.เอส.ฮอสพิทอลซัพพลาย บจ.พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอลซัพพลาย ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305.10/ 021

จ านวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

(เดือน พ.ย.61) จ านวน 1 รายการ



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

80 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,850.00 6,850.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอฟ.ซี.พ.ี บจ.เอฟ.ซี.พ.ี ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562
จ านวน 2 รายการ 6,850.00 6,850.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

81 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,565.00 8,565.00       เฉพาะเจาะจง บจ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล บจ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562

จ านวน 6 รายการ 8,565.00 8,565.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561
82 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,870.00 3,870.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอคอททอน บจ.ไบโอคอททอน ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305.10/ 024

จ านวน 2 รายการ 3,870.00 3,870.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561
83 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,880.00 3,880.00       เฉพาะเจาะจง บจ.โพสเฮลทแ์คร์ บจ.โพสเฮลทแ์คร์ ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305.10/ 028

จ านวน 2 รายการ 3,880.00 3,880.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  5 พ.ย. 2561
84 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,000.00 7,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562

จ านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  5 พ.ย. 2561

85 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 36,262.00 36,262.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2562
จ านวน 30 รายการ 36,262.00 36,262.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  5 พ.ย. 2561

86 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,900.00 4,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305.10/ 032
จ านวน 2 รายการ 4,900.00 4,900.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  16 พ.ย. 2561

87 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,230.00 8,230.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิคฟาร์มา บจ.ซิลลิคฟาร์มา ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562
จ านวน 5 รายการ 8,230.00 8,230.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  19 พ.ย. 2561

88 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,704.60 7,704.60       เฉพาะเจาะจง บจ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บจ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2562
จ านวน 3 รายการ 7,704.60 7,704.60 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  20 พ.ย. 2561

89 จัดจ้างเหมาท าฟนัปลอม 16,135.60 16,135.60     เฉพาะเจาะจง สินชัยเดลทลัแลป สินชัยเดลทลัแลป ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562
จ านวน 26 รายการ 16,135.60 16,135.60 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จัดจ้างเหมาท าฟนัปลอม 2,110.00 2,110.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ๊กซาซีแลม บจ.เอ๊กซาซีแลม ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ชม 0032.305.10/ 008
จ านวน 3 รายการ 2,110.00 2,110.00 ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

72 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 5,224.08 5,224.08       เฉพาะเจาะจง บจ.คีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจ.คีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562
จ านวน 3 รายการ 5,224.08 5,224.08 ป2ี562 ลงวนัที่ 6 พ.ย. 2561

72 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 10,370.44 10,370.44     เฉพาะเจาะจง บจ.คีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจ.คีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562
จ านวน 3 รายการ 10,370.44 10,370.44 ป2ี562 ลงวนัที่ 6 พ.ย. 2561

73 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 3,890.00 3,890.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอส.ดี.ทนัตเวช(1998) บจ.เอส.ดี.ทันตเวช(1998) ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ชม 0032.305.10/ 16
จ านวน 3 รายการ 3,890.00 3,890.00 ป2ี562 ลงวนัที่  6 พ.ย. 2561

74 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 1,600.00 1,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทนัตภณัฑ์ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ชม 0032.305.10/ 17
จ านวน 1 รายการ 1,600.00 1,600.00 ป2ี562 ลงวนัที่  6 พ.ย. 2561

75 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 3,830.00 3,830.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น บจ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ชม 0032.305.10/ 18
จ านวน 2 รายการ 3,830.00 3,830.00 ป2ี562 ลงวนัที่  6 พ.ย. 2561

76 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 3,528.86 3,528.86       เฉพาะเจาะจง บจ.คีเคเอสเอชฯ (Terumo) บจ.คีเคเอสเอชฯ (Terumo) ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ชม 0032.305.10/ 20
จ านวน 2 รายการ 3,528.86 3,528.86 ป2ี562 ลงวนัที่  13 พ.ย. 2561

77 จัดจ้างตรวจวเิคราะหท์าง 13,650.00 13,650.00     เฉพาะเจาะจง บจ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ บจ.กรุงเทพ อาร์ไอเอ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2562
หอ้งปฏบิติัการ จ านวน    รายการ 13,650.00 13,650.00                ลงวนัที่  1 พ.ย. 2561

78 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 11,700.00 11,700.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2562
จ านวน  1  รายการ 11,700.00 11,700.00                จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  6 พ.ย. 2561

79 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 2,740.00 2,740.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.303.11/ 032
จ านวน  5  รายการ 2,740.00 2,740.00                  จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  8 พ.ย. 2561



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

80 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,150.00 3,150.00       เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอ๊กซ์ บจ.อาร์เอ๊กซ์ ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.303.11/ 033
จ านวน  1  รายการ 3,150.00 3,150.00                  จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  8 พ.ย. 2561

81 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 12,710.00 12,710.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยไดแอ๊กนอสติก บจ.ไทยไดแอ๊กนอสติก ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562
จ านวน  2  รายการ 12,710.00 12,710.00                จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  8 พ.ย. 2561

82 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 41,437.50 41,437.50     เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2562
จ านวน  2  รายการ 41,437.50 41,437.50                จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  8 พ.ย. 2561

83 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 16,157.00 16,157.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ไนน์ โกลเด้นท์ บจ.ไนน์ โกลเด้นท์ ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2562
จ านวน  2  รายการ 16,157.00 16,157.00                จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  8 พ.ย. 2561

84 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 8,800.00 8,800.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2562
จ านวน  1  รายการ 8,800.00 8,800.00                  จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  8 พ.ย. 2561

85 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 32,057.00 32,057.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอเซน บจ.ไบโอเซน ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562
จ านวน  4  รายการ 32,057.00 32,057.00                จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  8 พ.ย. 2561

86 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา      12,300.00 12,300.00     เฉพาะเจาะจง บจ.โอสถอินเตอร์แลบ-    
บอราทอร่ีส์

 บจ.โอสถอินเตอร์แลบ-   
 บอราทอร่ีส์

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 12,300.00 12,300.00                
87 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา      10,143.60 10,143.60     เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 10,143.60 10,143.60                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
88 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา      41,922.60 41,922.60     เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 41,922.60 41,922.60                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
89 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        1,000.00 1,000.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ที.โอ.เคมคีอลส์ (1979) บจ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  057/2562

ชม.0032.303.13/060

ลงวนัที่ 1 พ.ย. 2561.

ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  058/2563
ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  059/2564
ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา      64,232.10 64,232.10     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 18 รายการ 64,232.10 64,232.10                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

91 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        2,188.00 2,188.00       เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 3 รายการ 2,188.00 2,188.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 1 พ.ย. 2561.

92 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        8,850.00 8,850.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 3 รายการ 8,850.00 8,850.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

93 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา      11,900.00 11,900.00     เฉพาะเจาะจง บมจ.เยเนอรัล ฮอสปตัิส 
โปรดัคส์

 บมจ.เยเนอรัล ฮอสปตัิส 
โปรดัคส์

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 4 รายการ 11,900.00 11,900.00                
94 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา      30,625.00 30,625.00     เฉพาะเจาะจง บจ.พรอสฟาร์มา บจ.พรอสฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่  

065/2568จ านวน 2 รายการ 30,625.00 30,625.00                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
95 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        5,545.00 5,545.00       เฉพาะเจาะจง บจ.โปลิฟาร์ม บจ.โปลิฟาร์ม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 3 รายการ 5,545.00 5,545.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
96 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        2,834.00 2,834.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ

คอล
 บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซู
ติคอล

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 3 รายการ 2,834.00 2,834.00                  
97 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        2,328.00 2,328.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เวสโกฟาร์มาซูติคอล บจ.เวสโกฟาร์มาซูติคอล คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,328.00 2,328.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
98 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        1,670.00 1,670.00       เฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบ

บอเรตอร่ี
 หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบ
บอเรตอร่ี

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 3 รายการ 1,670.00 1,670.00                  

ใบส่ังซ้ือเลขที่  061/2564
ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.

ลงวนัที่ 1 พ.ย. 2561.

ใบส่ังซ้ือเลขที่  063/2566ใบส่ังซ้ือเลขที่  063/2566
ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  064/2567

ลงวนัที่ 1 พ.ย. 2561.

ชม.0032.303.13/062

ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.

ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  066/2569
ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.
ชม.0032.303.13/067

ชม.0032.303.13/068

ชม.0032.303.13/069

ลงวนัที่ 1 พ.ย. 2561.



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

99 จัดซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา(เภสัชกรรม)        4,900.00 4,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน ก าแพงเพชร เซอร์วสิ ร้าน ก าแพงเพชร เซอร์วสิ คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 4,900.00 4,900.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

100 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        3,688.83 3,688.83       เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) (Sanofi)

 บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) (Sanofi)

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 3 รายการ 3,688.83 3,688.83                  
101 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา           552.12 552.12          เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Alcon) บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Alcon) คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 552.12 552.12                     พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
102 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา      45,903.00 45,903.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิคฟาร์มา (Novo 

Nordisk Phar)
 บจ.ซิลลิคฟาร์มา (Novo 
Nordisk Phar)

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 2 รายการ 45,903.00 45,903.00                
103 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        8,667.00 8,667.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิ

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

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 2 รายการ 8,667.00 8,667.00                  
104 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        4,200.00 4,200.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 4,200.00 4,200.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
105 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        2,220.00 2,220.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ยูนิซัน แลบโบราทอร่ี บจ.ยูนิซัน แลบโบราทอร่ี คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,220.00 2,220.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
106 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 12,035.00     12,035.00     เฉพาะเจาะจง กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีน   ยา

เสพติด
 กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีน   ยา
เสพติด

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 6 รายการ 12,035.00 12,035.00                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ชม.0032.303.13/075
ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.
ชม.0032.303.13/076
ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.

ชม.0032.303.13/071

ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.
ชม.0032.303.13/072
ลงวนัที่ 5 พ.ย. 2561.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  073/2576

ลงวนัที่ 8 พ.ย. 2561.

ลงวนัที่ 8 พ.ย. 2561.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  074/2577

ใบส่ังซ้ือเลขที่  077/2580

ลงวนัที่ 9 พ.ย. 2561.

ชม.0032.303.13/070
ลงวนัที่ 1 พ.ย. 2561.



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

107 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,920.00       1,920.00       เฉพาะเจาะจง กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีน   ยา
เสพติด

 กลุ่มเงินทนุหมุนเวยีน   ยา
เสพติด

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 2 รายการ 1,920.00 1,920.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
108 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา      10,200.00 10,200.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 10,200.00 10,200.00                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
109 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        1,686.00 1,686.00       เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนด์เคมีคอลฯ
 หสน.โรงงานเภสัชกรรม
พอนด์เคมีคอลฯ

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 2 รายการ 1,686.00 1,686.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
110 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        3,970.00 3,970.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แก้วมังกรเภสัช บจ.แก้วมังกรเภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 3,970.00 3,970.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
111 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา      77,845.44 77,845.44     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 22 รายการ 77,845.44 77,845.44                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
112 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        2,200.00 2,200.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,200.00 2,200.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
113 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        2,972.46 2,972.46       เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 2,972.46 2,972.46                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
114 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        6,675.00 6,675.00       เฉพาะเจาะจง บจ.พรอสฟาร์มา บจ.พรอสฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 6,675.00 6,675.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
115 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        1,000.00 1,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี หจก.ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  085/2588
ลงวนัที่ 19 พ.ย. 2561.
ชม.0032.303.13/086
ลงวนัที่ 15 พ.ย. 2561.

ใบส่ังซ้ือเลขที่  081/2584
ลงวนัที่ 13 พ.ย. 2561.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  082/2585
ลงวนัที่ 19 พ.ย. 2561.
ชม.0032.303.13/083

ลงวนัที่ 15 พ.ย. 2561.
ชม.0032.303.13/084

ชม.0032.303.13/078

ลงวนัที่ 7 พ.ย. 2561.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  079/2582
ลงวนัที่ 9 พ.ย. 2561.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  080/2583

ลงวนัที่ 7 พ.ย. 2561.

ลงวนัที่ 14 พ.ย. 2561.



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

116 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

117 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        3,600.00 3,600.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 3,600.00 3,600.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

118 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        2,140.00 2,140.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล

 บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซู
ติคอล

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 2,140.00 2,140.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
119 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        2,500.00 2,500.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี
 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
120 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา        2,629.60 2,629.60       เฉพาะเจาะจง บจ.สหแพทย์เภสัช บจ.สหแพทย์เภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 2,629.60 2,629.60                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
121 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,418.20       2,418.20       เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา บจ.ซิลลิค ฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,418.20 2,418.20                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
122 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,958.10       1,958.10       เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) (Forty-two SM)
 บจ.ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) (Forty-two SM)

คัดเลือกตามเกณฑ์
พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ 1,958.10 1,958.10                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
123 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,739.52       4,739.52       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 4 รายการ 4,739.52 4,739.52                  พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
124 จัดจ้างเหมาประกอบอาหาร 540,000.00 540,000.00 e-bidding น.ส.พนมพร ไชยปญัญา น.ส.พนมพร ไชยปญัญา ตามเกณฑ์ราคา

ผู้ปว่ยใน จ านวน 1 รายการ 539,000.00 539,000.00              

ชม.0032.303.13/094
ลงวนัที่ 23 พ.ย. 2561.
สัญญาจ้างเลขที่ 2/2562
ลงวนัที่ 28 พ.ย. 2561.

ชม.0032.303.13/091
ลงวนัที่ 19 พ.ย. 2561.
ชม.0032.303.13/092
ลงวนัที่ 23 พ.ย. 2561.
ชม.0032.303.13/093

ลงวนัที่ 23 พ.ย. 2561.

ชม.0032.303.13/088
ลงวนัที่ 19 พ.ย. 2561.
ชม.0032.303.13/089

ลงวนัที่ 19 พ.ย. 2561.
ชม.0032.303.13/090

ลงวนัที่ 19 พ.ย. 2561.

ชม.0032.303.13/087
ลงวนัที่ 15 พ.ย. 2561.



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    พฤศจิกายน    พ.ศ.  2561

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


