
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

1. จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์สม แก้วอูป น.ส.จันทร์สม แก้วอูป ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่1/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

2 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางสุวภิา ธจิุ่ม นางสุวภิา ธจิุ่ม ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่2/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

3 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางอ านวย พุงขาว นางอ านวย พุงขาว ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่3/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

4 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่4/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

5 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 8,110.00       8,110.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางจุฬาลักษณ์ พรหมทา นางจุฬาลักษณ์ พรหมทา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่ 21/2562
ผู้ช่วยพยาบาล  จ านวน 1 รายการ 8,110.00 8,110.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

6 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 11,980.00     11,980.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิรา ต้ือบัว น.ส.มณฑิรา ต้ือบัว ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่6/2562
งานการเงินและบัญชี จ านวน 1 รายการ 11,980.00 11,980.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

7 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 8,252.00       8,252.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญรัตน์  พงพัง น.ส.ธญัญรัตน์  พงพัง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่7/2562
งานการเงินและบัญชี จ านวน 1 รายการ 8,252.00 8,252.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

8 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 11,810.00     11,810.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ ค าใจ นายนพรัตน์ ค าใจ ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่8/2562
นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,810.00 11,810.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

9 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ วนัติ นายณรงค์ศักด์ิ วนัติ ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่9/2562
งานเวชระเบียน จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

10 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 11,340.00     11,340.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สณิสา  จิตรแข็ง น.ส.สณิสา  จิตรแข็ง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่10/2562
นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,340.00 11,340.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

11 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 11,340.00     11,340.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.เพ็ญนภา เสรีลักขณา น.ส.เพ็ญนภา เสรีลักขณา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่11/2562
นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,340.00 11,340.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561

12 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 10,421.00     10,421.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา เกิดสุข น.ส.สุกัญญา เกิดสุข ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่12/2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที ่   28    เดือน    กุมภาพันธ ์   พ.ศ.  2562

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง
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นักการจัดการทัว่ไป จ านวน 1 รายการ 10,421.00 10,421.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561
13 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 6,840.00       6,840.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติยา  วงค์ชมพู น.ส.กิตติยา  วงค์ชมพู ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่13/2562

งานเวชระเบียน จ านวน 1 รายการ 6,840.00 6,840.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561
14 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 11,141.00     11,141.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.วริศรา  วชิา น.ส.วริศรา  วชิา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่14/2562

นักโภชนาการ จ านวน 1 รายการ 11,141.00 11,141.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561
15 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สุธดิา  พูยอดดี น.ส.สุธดิา  พูยอดดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่15/2562

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561
16 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 10,522.00     10,522.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายรุทธพล กองบุญเทียม นายรุทธพล กองบุญเทียม ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่17/2562

นักวชิาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 10,522.00 10,522.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561
17 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายกมล  เม็ดดี นายกมล  เม็ดดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่18/2562

งานบริหารทัว่ไป จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561
18 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 11,141.00     11,141.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ปฏิพัทธ ์ ดวงแสง น.ส.ปฏิพัทธ ์ ดวงแสง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่19/2562

นักกิจกรรมบ าบัด จ านวน 1 รายการ 11,141.00 11,141.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561
19 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ธนภรณ์  ศรีหมื่นวงศ์ น.ส.ธนภรณ์  ศรีหมื่นวงศ์ ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่20/2562

เจ้าพนักงานธรุการ จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที ่1 ต.ค. 2561
20 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ภัทรพรรณ นิลดี น.ส.ภัทรพรรณ นิลดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่21/2562

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที ่28 ธ.ค. 2561
21 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์ผกา ไวยสุภี น.ส.พิมพ์ผกา ไวยสุภี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่22/2562

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที ่28 ธ.ค. 2561
22 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ประทุมพร  แซ่ย่าง น.ส.ประทุมพร  แซ่ย่าง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่23/2562

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที ่16 ม.ค. 2561
23 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ลิวรรณ  คางคีรี น.ส.ลิวรรณ  คางคีรี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่23/2562

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที ่16 ม.ค. 2561
24 จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฎิบัติ 3,200.00       3,200.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พนมพร  ไชยปัญญา น.ส.พนมพร  ไชยปัญญา ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที ่ชม 0032.301.12/ 409

ผู้ป่วยคลินิกพิเศษ จ านวน 1 รายการ 3,200.00 3,200.00 ลงวนัที ่ 1  ก.พ. 2562
25 จัดเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต (ก.พ.) 820.00          820.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บ.กสท.โทรคมนาคม บ.กสท.โทรคมนาคม ราคาเช่าคร้ังหลังสุด ที ่ชม 0032.301.12/ 503

จ านวน 1 รายการ 820.00 820.00 ลงวนัที ่ 1  ก.พ. 2562
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26 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 28,982.90     28,982.90     วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบา้นสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านสหกรณ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่52/2562
จ านวน 2 รายการ 28,982.90 28,982.90 ลงวนัที ่ 1  ก.พ. 2562

27 จัดจ้างก าจัดและขนขยะติดเชื้อ 6,312.00       6,312.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เร่ืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เร่ืองโรจน์สระบุรี ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่ 49/2562
จ านวน 1 รายการ 6,312.00 6,312.00 ลงวนัที ่ 1  ก.พ. 2562

28 จัดซ้ือวสัดุบริโภค 5,040.00       5,040.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายทองสุข  ปางจันทร์ นายทองสุข  ปางจันทร์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขที ่ 50/2562
จ านวน 1 รายการ 5,040.00 5,040.00 ลงวนัที ่ 1  ก.พ. 2562

29 จัดจ้างก าจัดและขนขยะมูลฝอย 4,000.00       4,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เมือ่งสะอาด จ ากดั บ.เชียงใหม่เมื่องสะอาด จ ากดั ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที ่ชม 0032.301.12/ 511
จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 ลงวนัที ่ 1  ก.พ. 2562

30 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 7,585.50       7,585.50       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที ่ชม 0032.301.12/ 513
จ านวน 1 รายการ 7,585.50 7,585.50 ลงวนัที ่ 1  ก.พ. 2562

31 จัดจ้างแพคแบตเตอร่ีโทรศัพท์ 300.00          300.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 569
จ านวน 1 งาน 300.00 300.00 ลงวนัที ่ 1  ก.พ. 2562

32 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 320.00          320.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่วทืยาพาณิชย์ บจ.เชียงใหม่วทืยาพาณิชย์ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 570
จ านวน 1 รายการ 320.00 320.00 ลงวนัที ่ 1  ก.พ. 2562

33 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 690.00          690.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 571
จ านวน 1 รายการ 690.00 690.00 ลงวนัที ่4 ก.พ. 2562

34 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 130.00          130.00          วธิเีฉพาะเจาะจง นางนิวรรณ ก าแพงแก้ว นางนิวรรณ ก าแพงแก้ว สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 572
จ านวน 1 รายการ 130.00 130.00 ลงวนัที ่4 ก.พ. 2562

35 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและชนส่ง 400.00          400.00          วธิเีฉพาะเจาะจง นางนิวรรณ ก าแพงแก้ว นางนิวรรณ ก าแพงแก้ว สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 573
จ านวน 2 รายการ 400.00 400.00 ลงวนัที ่4 ก.พ. 2562

36 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 44,990.00     44,990.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สหพานิช เชียงใหม่ บจ.สหพานิช เชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่73/2562
จ านวน 3 รายการ 44,990.00 44,990.00 ลงวนัที ่4 ก.พ. 2562

37 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 8,530.00       8,530.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สหพานิช เชียงใหม่ บจ.สหพานิช เชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่74/2562
จ านวน 4 รายการ 8,530.00 8,530.00 ลงวนัที ่4 ก.พ. 2562

38 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 22,400.00     22,400.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สหพานิช เชียงใหม่ บจ.สหพานิช เชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่75/2562
จ านวน 1 รายการ(งบค่าเส่ือม70%) 22,400.00 22,400.00 ลงวนัที ่7 ก.พ.2562

39 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 64,000.00     64,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ บจ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่76/2562



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จ านวน 1 รายการ(งบค่าเส่ือม70%) 64,000.00 64,000.00 ลงวนัที ่7 ก.พ.2562
หจก.นอร์ทเทิร์น โอ.เอ.มาร์เกต็ต้ิง

89,000.00 
40 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 5,892.00       5,892.00       วธิเีฉพาะเจาะจง เอ เอ การไฟฟ้า เอ เอ การไฟฟ้า สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่77/2562

จ านวน 12 รายการ 5,892.00 5,892.00 ลงวนัที ่7 ก.พ.2562
41 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 770.40          770.40          วธิเีฉพาะเจาะจง สุขสวสัด์ิค้าไม้ สุขสวสัด์ิค้าไม้ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 588

จ านวน 1 รายการ 770.40 770.40 ลงวนัที ่8 ก.พ.2562
42 จัดจ้างซ่อมยูนิตท าฟัน 3,000.00       3,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.พิจิตร เดนตัล 2005 บจ.พิจิตร เดนตัล 2005 สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 589

จ านวน 4 รายการ 3,000.00 3,000.00 ลงวนัที ่8 ก.พ.2562
43 จัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,390.00       2,390.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี บจ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 590

จ านวน 1 รายการ (โครงการ) 2,390.00 2,390.00 ลงวนัที ่11 ก.พ.2562
44 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,599.00       2,599.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 591

จ านวน 6 รายการ (โครงการ) 2,599.00 2,599.00 ลงวนัที ่11 ก.พ.2562
45 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 20,590.00     20,590.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 79/2562

จ านวน 17 รายการ 20,590.00 20,590.00 ลงวนัที ่11 ก.พ.2562
46 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 13,781.60     13,781.60     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ใจดีเชียงใหม่ หจก.ใจดีเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 80/2562

จ านวน  2 รายการ 13,781.60 13,781.60 ลงวนัที ่11 ก.พ.2562
47 จัดจ้างปรับปรุงถนนและลาน 345,000.00 345,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านใจบุญวสัดุก่อสร้าง ร้านใจบุญวสัดุก่อสร้าง ราคาต่ าสุด สัญญาจ้างเลขที ่3/2562 461

จอดถรถ รพ.สต.บ้านป่าไม้ห้วยบง 345,000.00 345,000.00 ลงวนัที ่25 ก.พ. 2562
จ านวน 1 งาน (งบค่าเส่ือม 70%) นิกรก่อสร้าง

369,900.00 
48 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 3,500.00       3,500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง อดุลย์ วอเตอร์เวอร์ค อดุลย์ วอเตอร์เวอร์ค สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 602

จ านวน  1 รายการ 3,500.00 3,500.00 ลงวนัที ่15 ก.พ. 2562
49 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 17,620.00     17,620.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บญุญวัฒนอ์นิเตอร์เนชั่นแนล บุญญวัฒน์อินเตอร์เนชั่นแนล สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 82/2562

จ านวน 2 รายการ 17,620.00 17,620.00 ลงวนัที ่15 ก.พ.2562
50 จัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 11,562.00     11,562.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพีรุ่งเรือง ร้านเจพีรุ่งเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 83/2562

จ านวน 11 รายการ 11,562.00 11,562.00 ลงวนัที ่15 ก.พ.2562



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

51 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 2,080.00       2,080.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพีรุ่งเรือง ร้านเจพีรุ่งเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 605
จ านวน 3 รายการ 2,080.00 2,080.00 ลงวนัที ่15 ก.พ. 2562

52 จัดซ้ือวสัดุบริโภค 358.00          358.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพีรุ่งเรือง ร้านเจพีรุ่งเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 606
จ านวน 2 รายการ 358.00 358.00 ลงวนัที ่15 ก.พ. 2562

53 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 76,100.00     76,100.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ บจ.ไชยรุ่งเรืองการแพทย์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 84/2562

จ านวน 9 รายการ 76,100.00 76,100.00 ลงวนัที ่18 ก.พ.2562
54 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 3,950.00 3,950.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอดีมเีดีย แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ร้านเอดีมเีดีย แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 474

จ านวน 3 รายการ 3,950.00 3,950.00 ลงวนัที ่16 ม.ค. 2562
55 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและชนส่ง 260.00 260.00          วธิเีฉพาะเจาะจง นางนิวรรณ ก าแพงแก้ว นางนิวรรณ ก าแพงแก้ว สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 610

จ านวน 3 รายการ 260.00 260.00 ลงวนัที ่20 ก.พ.2562
56 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 730.00          730.00          วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โชคชัยอะไหล่ หจก.โชคชัยอะไหล่ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 614

จ านวน 1  รายการ 730.00 730.00 ลงวนัที ่22 ก.พ.2562
57 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 1,498.00       1,498.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 615

จ านวน 1 รายการ 1,498.00 1,498.00 ลงวนัที ่22 ก.พ.2562
58 จัดซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 1,390.00       1,390.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 616

จ านวน 1 รายการ 1,390.00 1,390.00 ลงวนัที ่22 ก.พ.2562
59 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 38,780.00 38,780.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปิงอ๊อกซิเจน หจก.แม่ปิงอ๊อกซิเจน ราคาคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่26/2562

จ านวน 1 รายการ 38,780.00 38,780.00 ลงวนัที ่ 1 ก.พ.2562
60 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,847.10 4,847.10       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิคฟาร์มา บจ.ซิลลิคฟาร์มา ราคาจัดซ้ือร่วม ที ่ชม 0032.305/ 095

จ านวน 3 รายการ 4,847.10 4,847.10 จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562
61 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,850.00 6,850.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอฟ.ซี.พี. บจ.เอฟ.ซี.พี. ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่27/2562

จ านวน 2 รายการ 6,850.00 6,850.00 จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562
62 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,430.00 8,430.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.บีเวอร์เมดิคอลอินดัสตร้ี บจ.บเีวอร์เมดิคอลอนิดัสตร้ี ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่28/2562

จ านวน 5 รายการ 8,430.00 8,430.00 จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562
63 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,450.00 3,450.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอคอททอน บจ.ไบโอคอททอน ราคาจัดซ้ือร่วม ที ่ชม 0032.305/ 097

จ านวน 1 รายการ 3,450.00 3,450.00 จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562
64 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,890.00 2,890.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ซัพพอร์ต ราคาจัดซ้ือร่วม ที ่ชม 0032.305/ 098



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง
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ราคาทีเ่สนอ
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เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จ านวน 2 รายการ 2,890.00 2,890.00 จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562
65 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,100.00 9,100.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เทค ซัพพลาย หจก.เอ็น เทค ซัพพลาย ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่29/2562

จ านวน 4 รายการ 9,100.00 9,100.00 จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562
66 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 15,024.00 15,024.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่30/2562

จ านวน 12 รายการ 15,024.00 15,024.00 จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562
67 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,704.60 7,704.60       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บจ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่31/2562

จ านวน 3 รายการ 7,704.60 7,704.60 จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่13 ก.พ.2562
68 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 9,315.00 9,315.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โกร๊ธ ซัพพลายเมดิคอล บจ.โกร๊ธ ซัพพลายเมดิคอล ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่32/2562

จ านวน 8 รายการ 9,315.00 9,315.00 จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่13 ก.พ.2562
69 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,300.00       1,300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจอาร์ แพทย์ภัณฑ์ หจก.เจอาร์ แพทย์ภัณฑ์ ราคาจัดซ้ือร่วม ที ่ชม 0032.305/ 107

จ านวน 1 รายการ 1,300.00 1,300.00 จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่13 ก.พ.2562
70 จัดจ้างเหมาท าฟันปลอม 16,563.60 16,563.60     วธิเีฉพาะเจาะจง สินชัยเดนทัลแลป สินชัยเดนทัลแลป ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่12/2562

จ านวน 33 รายการ 16,563.60 16,563.60 ลงวนัที ่1 ก.พ.2562
71 จัดจ้างเหมาท าฟันปลอม 3,180.00 3,180.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ๊กซาซีแลม บจ.เอ๊กซาซีแลม ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที ่ชม 0032.301.12/ 050

จ านวน 3 รายการ 3,180.00 3,180.00 
72 จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม 9,435.00 9,435.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ใบส่ังซ้ือเลขที ่13/2562

จ านวน 14 รายการ 9,435.00 9,435.00 ปี2562
73 จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม 4,500.00 4,500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอสดีเอส เคอร์ บจ.เอสดีเอส เคอร์ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ที ่ชม 0032.302.12/ 057

จ านวน 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 ปี2562
74 จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม 16,000.00 16,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ใบส่ังซ้ือเลขที ่14/2562

จ านวน 1 รายการ 16,000.00 16,000.00 ปี2562
75 จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม 8,822.95 8,822.95       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอชฯ บจ.ดีเคเอสเอชฯ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ใบส่ังซ้ือเลขที ่15/2562

จ านวน 1 รายการ 8,822.95 8,822.95 ปี2562
76 จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม 9,210.00 9,210.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น บจ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ใบส่ังซ้ือเลขที ่16/2562

จ านวน 2 รายการ 9,210.00 9,210.00 ปี2562
77 จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม 2,230.95 2,230.95       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอชฯ บจ.ดีเคเอสเอชฯ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ที ่ชม 0032.302.12/ 062

จ านวน 1 รายการ 2,230.95 2,230.95 ปี2562

 ลงวนัที ่6 ก.พ.2562

 ลงวนัที ่6 ก.พ.2562

 ลงวนัที ่13 ก.พ.2562

 ลงวนัที ่6 ก.พ.2562

 ลงวนัที ่6 ก.พ.2562

ลงวนัที ่1 ก.พ.2562

 ลงวนัที ่6 ก.พ.2562



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

78 จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม 9,325.00 9,325.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ว ีอาร์ พี เด้นท์ บจ.ว ีอาร์ พี เด้นท์ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ใบส่ังซ้ือเลขที ่17/2562
จ านวน 5 รายการ 9,325.00 9,325.00 ปี2562

79 จัดซ้ือวสัดุทันตกรรม 1,364.25 1,364.25       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอชฯ บจ.ดีเคเอสเอชฯ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ที ่ชม 0032.302.12/ 066
จ านวน 1 รายการ 1,364.25 1,364.25 ปี2562

80 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 26,000.00 26,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่34/2562
จ านวน  1  รายการ 26,000.00 26,000.00                

81 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,590.00 10,590.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่35/2562
จ านวน  5  รายการ 10,590.00 10,590.00                จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562

82 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 8,580.00 8,580.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป บจ.เอ็มพี เมดกรุ๊ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่36/2562
จ านวน  2  รายการ 8,580.00 8,580.00                  จังหวดัปี2562 ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562

83 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,500.00 4,500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอสดีซัพพลาย ร้านเอสดีซัพพลาย สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม0032.303.11/ 099
จ านวน  1  รายการ 4,500.00 4,500.00                  ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562

84 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 14,235.00 14,235.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอเซน บจ.ไบโอเซน ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่37/2562
จ านวน  2  รายการ 14,235.00 14,235.00                ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562

85 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 67,958.52 67,958.52     วธิเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 19 รายการ 67,958.52                 67,958.52 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

86 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 11,875.00 11,875.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช)

 บจ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี
 (อ านวยเภสัช)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 11,875.00                 11,875.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
87 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,761.50 4,761.50       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. สหแพทย์เภสัช  บจ. สหแพทย์เภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 4,761.50                   4,761.50 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
88 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,800.00 6,800.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. โมเดิร์น ฟาร์มา  บจ. โมเดิร์น ฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 6,800.00                   6,800.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
89 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,000.00 14,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. พรอสฟาร์มา  บจ. พรอสฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 14,000.00                 14,000.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
90 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,326.00 4,326.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี  หจก.ภิญโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 5 รายการ 4,326.00                   4,326.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

 ลงวนัที ่20 ก.พ.2562

 ลงวนัที ่20 ก.พ.2562

ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 171/2562
ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562.
ชม.0032.303.13/172
ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562.

ลงวนัที ่11 ก.พ. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที ่168/2562

ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562.
ชม.0032.303.13/169
ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 170/2562

ลงวนัที ่6 ก.พ. 2562

ชม.0032.303.13/167



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

91 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 39,000.00 39,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอวาลิส  บจ.ไบโอวาลิส คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 39,000.00                 39,000.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

92 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 14,000.00 14,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.เยเนอรัล ฮอสปิตัส 
โปรดัคส์

 บมจ.เยเนอรัล ฮอสปิตัส 
โปรดัคส์

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 14,000.00                 14,000.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
93 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,418.20 2,418.20       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา 

(Amdipharma)
 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา 
(Amdipharma)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,418.20                   2,418.20 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
94 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 8,453.00 8,453.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด

(Great Eastern Drug)
 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
(Great Eastern Drug)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 8,453.00                   8,453.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
95 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,594.09 1,594.09       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล

จิสติกส์
 บจ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ 
โลจิสติกส์

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,594.09                   1,594.09 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
96 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 28,300.00 28,300.00     วธิเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 7 รายการ 28,300.00                 28,300.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
97 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,100.00 2,100.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979)  บจ.ที.โอ.เคมีคอลส์ 

(1979)
คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 2,100.00                   2,100.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
98 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,965.00 4,965.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอตแลนต้าเมดดิคแคร์ บจ.แอตแลนต้าเมดดิคแคร์ คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 4,965.00                   4,965.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
99 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 4,700.00 4,700.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. แก้วมังกรเภสัช  บจ. แก้วมังกรเภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 4,700.00                   4,700.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
100 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 9,800.00 9,800.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.บูรพาโอสถ  บจ.บูรพาโอสถ คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 9,800.00                   9,800.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
101 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 2,375.00 2,375.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์  บจ.ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,375.00                   2,375.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวนัที ่21 ก.พ. 2562.

ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562.
ชม.0032.303.13/177

ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 178/2562

ชม.0032.303.13/183
ลงวนัที ่21 ก.พ. 2562.

ลงวนัที ่21 ก.พ. 2562.
ชม.0032.303.13/180
ลงวนัที ่21 ก.พ. 2562.
ชม.0032.303.13/181
ลงวนัที ่21 ก.พ. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 182/2562

ลงวนัที ่21 ก.พ. 2562.
ชม.0032.303.13/179

ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 174/2562

ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562.
ชม.0032.303.13/175

ลงวนัที ่18 ก.พ. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 176/2562

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 173/2562



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

102 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา 15,040.00 15,040.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี

 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 15,040.00                 15,040.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 184/2562

ลงวนัที ่21 ก.พ. 2562.




















