
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1. จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,525.00       8,525.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์สม แก้วอูป น.ส.จันทร์สม แก้วอูป ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 1/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,525.00 8,525.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

2 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 9,350.00       9,350.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางสุวภิา ธจิุ่ม นางสุวภิา ธจิุ่ม ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 2/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 9,350.00 9,350.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

3 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 9,350.00       9,350.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางอ านวย พงุขาว นางอ านวย พงุขาว ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 9,350.00 9,350.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

4 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 9,050.00       9,050.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 9,050.00 9,050.00 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 10,482.50     10,482.50     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 6/2562
งานการเงินและบญัชี จ านวน 1 รายการ 11,381.00 11,381.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

7 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,810.00     11,810.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ ค าใจ นายนพรัตน์ ค าใจ ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 8/2562
นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,219.50 11,219.50 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 10,206.00 10,206.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

10 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 10,773.00 10,773.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

11 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 10,725.00     10,725.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา เกิดสุข น.ส.สุกัญญา เกิดสุข ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 12/2562
นักการจัดการทั่วไป จ านวน 1 รายการ 9,900.00 9,900.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    28    เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.  2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 6,498.00       6,498.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติยา  วงค์ชมพู น.ส.กิตติยา  วงค์ชมพู ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 13/2562
งานเวชระเบยีน จ านวน 1 รายการ 6,498.00 6,498.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

13 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,760.00     11,760.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.วริศรา  วชิา น.ส.วริศรา  วชิา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 14/2562
นักโภชนาการ จ านวน 1 รายการ 11,466.00 11,466.00 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 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

16 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 6,859.00       6,859.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายกมล  เม็ดดี นายกมล  เม็ดดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 18/2562
งานบริหารทั่วไป จ านวน 1 รายการ 6,859.00 6,859.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

17 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,760.00     11,760.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ปฏพิทัธ ์ ดวงแสง น.ส.ปฏพิทัธ ์ ดวงแสง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 19/2562
นักกิจกรรมบ าบดั จ านวน 1 รายการ 10,584.00 10,584.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

18 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,170.00       8,170.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ธนภรณ์  ศรีหมื่นวงศ์ น.ส.ธนภรณ์  ศรีหมื่นวงศ์ ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 20/2562
เจ้าพนักงานธรุการ จ านวน 1 รายการ 8,170.00 8,170.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

19 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรพรรณ นิลดี น.ส.ภทัรพรรณ นิลดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 21/2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่ 28 ธ.ค. 2561

20 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ประทมุพร  แซ่ย่าง น.ส.ประทมุพร  แซ่ย่าง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 23/2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่ 16 ม.ค. 2561

21 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ลิวรรณ  ค้างคีรี น.ส.ลิวรรณ  ค้างคีรี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 23/2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่ 16 ม.ค. 2561

22 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 6,859.00       6,859.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พกิุลทอง บญุมาแก้ง น.ส.พกิุลทอง บญุมาแก้ง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 26/2562
พนักงานงานบริการ จ านวน 1 รายการ 6,859.00 6,859.00 ลงวนัที่ 1 มี.ค. 2562

23 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 6,678.50       6,678.50       วธิเีฉพาะเจาะจง นายวชิาญ  ยุตวนั นายวชิาญ  ยุตวนั ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 27/2562
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 1 รายการ 6,678.50 6,678.50 ลงวนัที่ 4 มิ.ย. 2562

24 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 3,300.00       3,300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.รัชดา  ทาอิน น.ส.รัชดา  ทาอิน ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/1056
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 1 รายการ 3,300.00 3,300.00 ลงวนัที่ 4 มิ.ย. 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

25 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดา 3,200.00       3,200.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/1058
ประกอบอาหารผู้ปว่ยคลินิกพเิศษ 3,200.00 3,200.00 ลงวนัที่ 4 มิ.ย. 2562

26 จัดเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 820.00          820.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. กสท.โทรคมนาคม บจ. กสท.โทรคมนาคม ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/1060
จ านวน ๑ รายการ 820.00 820.00 ลงวนัที่ 4 มิ.ย. 2562

27 จัดจ้างก าจัดและขนขยะมูลฝอย 4,000.00       4,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เมื่องสะอาด จ ากัด บ.เชียงใหมเ่มื่องสะอาด จ ากดั ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/
จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 ลงวนัที่  1 พ.ค. 2562

28 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,200.00       4,200.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/
จ านวน 1 รายการ 4,200.00 4,200.00 ลงวนัที่  1 พ.ค. 2562

29 จัดจ้างก าจัดและขนขยะติดเชื้อ 4,776.00       4,776.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134/2562
จ านวน 1 รายการ 4,776.00 4,776.00 ลงวนัที่  4 มิ.ย.. 2562

30 จัดซ้ือวสัดุบริโภค 5,590.00       5,590.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายทองสุข  ปางจันทร์ นายทองสุข  ปางจันทร์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที่  133/2562
จ านวน 1 รายการ 5,590.00 5,590.00 ลงวนัที่  4 มิ.ย.. 2562

31 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 28,394.09     28,394.09     วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบา้นสหกรณ์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่  135/2562
จ านวน 2 รายการ 28,394.09 28,394.09 ลงวนัที่  4 มิ.ย.. 2562

32 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 1,533.00       1,533.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โฮมสุขภณัฑ์ บจ.โฮมสุขภณัฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/1084
จ านวน 4 รายการ 1,533.00 1,533.00 ลงวนัที่  4 มิ.ย. 2562

33 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 645.00          645.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โมเดิร์นเอ็ดดูเคชั่นมอลล์ บจ.โมเดิร์นเอด็ดูเคชัน่มอลล์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/1085
จ านวน 4 รายการ (โครงการ) 645.00 645.00 ลงวนัที่  4 มิ.ย. 2562

34 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 1,712.00       1,712.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.มนตรีแมชชีนทลูส์ บจ.มนตรีแมชชีนทลูส์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/1095
จ านวน 4 รายการ 1,712.00 1,712.00 ลงวนัที่  5 มิ.ย. 2562

35 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,600.00       9,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บุญญวัฒน์อนิเตอร์เนชัน่แนล บุญญวฒัน์อินเตอร์เนชั่นแนล ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที่  136/2562
จ านวน 4 รายการ 9,600.00 9,600.00 ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

36 จัดจ้างปรับปรุงลานตากผ้าเปน็ 14,500.00     14,500.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายสวา่ง  แปงหลวง นายสวา่ง  แปงหลวง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขที่  137/2562
ลานออกก าลังกาย จ านวน 1 งาน 14,500.00 14,500.00 ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

37 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,750.00       4,750.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/1098
จ านวน 2 รายการ 4,750.00 4,750.00 ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

38 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 1,278.00 1,278.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพรุ่ีงเรือง ร้านเจพรุ่ีงเรือง ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/1100
จ านวน 1 รายการ 1,278.00 1,278.00 ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

39 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 1,278.00       1,278.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพรุ่ีงเรือง ร้านเจพรุ่ีงเรือง ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/1101
จ านวน 15 รายการ 1,278.00 1,278.00 ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

40 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,480.20       9,480.20       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่แจนิโทเรียลฯ บจ.เชียงใหม่แจนิโทเรียลฯ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส้ังซ้ือเลขที่ 139/2562
จ านวน 2 รายการ 9,480.20 9,480.20 ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

41 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและชนส่ง 150.00          150.00          วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชญาพานิช หจก.ณัฐชญาพานิช ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/1103
จ านวน 1 รายการ 150.00 150.00 ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

42 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพน่ยา 550.00          550.00          วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชญาพานิช หจก.ณัฐชญาพานิช สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/1104
จ านวน  1 งาน 550.00 550.00 ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

43 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,500.00       2,500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางยุพนิ บญุมาค า นางยุพนิ บญุมาค า ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/1105
จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

44 จดัจา้งติดกระจกห้องออกก าลังกาย 4,000.00       4,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายเชย  พทุธเขียว นายเชย  พทุธเขียว สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/1106
จ านวน 1 งาน 4,000.00 4,000.00 ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

45 จัดซ้ือวสัดุวสัดุส านักงาน 385.20          385.20          วธิเีฉพาะเจาะจง บ. เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคฯ บ. เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคฯ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/1115
จ านวน 1 รายการ (โครงการ) 385.20 385.20 ลงวนัที่ 7 มิ.ย. 2562

46 จัดซ้ือวสัดุวสัดุส านักงาน 8,645.60       8,645.60       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอดีมีเดียเชียงใหม่ หจก.เอดีมีเดียเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 140/2562
จ านวน 2 รายการ (โครงการ) 8,645.60 8,645.60 ลงวนัที่ 7 มิ.ย. 2562

47 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 10,850.00     10,850.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ธ.ธ. ธนาวฒัน์ ธ.ธ. ธนาวฒัน์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 141/2562
จ านวน  3 รายการ 10,850.00 10,850.00 ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 2562

48 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 8,332.00       8,332.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 142/2562
จ านวน 20 รายการ 8,332.00 8,332.00 ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 2562

49 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1,672.00       1,672.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/1119
จ านวน 8 รายการ (โครงการ) 1,672.00 1,672.00 ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 2562

50 จัดจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้าซาวน์ 10,000.00 10,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค บจ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 143/2562
จ านวน 1 รายการ 10,000.00 10,000.00 ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

51 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 51,987.02     51,987.02     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 144/2562
จ านวน 8 รายการ 51,987.02 51,987.02 ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 2562

52 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 1,480.00       1,480.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชญาพานิช หจก.ณัฐชญาพานิช สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/1122
จ านวน 4 รายการ 1,480.00 1,480.00 ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 2562

53 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,037.90       1,037.90       วธิเีฉพาะเจาะจง บวิต้ีอิเลคทรอนิค บวิต้ีอิเลคทรอนิค สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/1123
จ านวน 2 รายการ 1,037.90 1,037.90 ลงวนัที่ 10 มิ.ย. 2562

54 จัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงาน 5,190.00       5,190.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สหพานิช เชียงใหม่ บจ.สหพานิช เชียงใหม่ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/1124
จ านวน 4 รายการ 5,190.00 5,190.00 ลงวนัที่ 11 มิ.ย. 2562

55 จัดซ้ือวสัดุบริโภค 947.00          947.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอกชัย ดิสทริบวิชั่น บจ.เอกชัย ดิสทริบวิชั่น สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/1125
จ านวน 12 รายการ (โครงการ) 947.00 947.00 ลงวนัที่ 11 มิ.ย. 2562

56 จัดจ้างท าคู่มือโครงการพฒันา 5,000.00       5,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 146/2562
ระบบปอ้งกันบ าบดัรักษายาเสพติด 5,000.00 5,000.00 ลงวนัที่ 11 มิ.ย. 2562

57 จัดจ้างซ่อมครุภณัฑ์การแพทย์ 1,200.00 1,200.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไอทบู ีซัพพลาย หจก.ไอทบู ีซัพพลาย สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/1135
จ านวน 1 งาน 1,200.00 1,200.00 ลงวนัที่ 13 มิ.ย. 2562

58 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและชนส่ง 3,035.00 3,035.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปรีชา ร้านปรีชา ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/1136
จ านวน 2 รายการ 3,035.00 3,035.00 ลงวนัที่ 13 มิ.ย. 2562

59 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 27,000.00     27,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล บจ.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 147/2562
จ านวน 1 รายการ 27,000.00 27,000.00 ลงวนัที่ 13 มิ.ย. 2562

60 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 4,300.00       4,300.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สุนารี  ใจกองค า น.ส.สุนารี  ใจกองค า ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/1139
จพ.การเงินและบญัชี จ านวน 1 รายการ 4,300.00 4,300.00 ลงวนัที่ 13 มิ.ย. 2562

61 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 49,860.00     49,860.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอแอนด์เอนีโอเทคโนโลยี บจ.เอแอนด์เอนีโอเทคโนโลยี ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 148/2562
จ านวน 11 รายการ 49,860.00 49,860.00 ลงวนัที่ 13 มิ.ย. 2562

62 จัดซ้ือครุภณัฑ์กีฬา 85,000.00     85,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง โชวรู์ม 360 องศาเชียงใหม่ โชว์รูม 360 องศาเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 150/2562
จ านวน 4 รายการ 85,000.00 85,000.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

63 จัดจ้างเหมาซ่อมแก้ไขทอ่น้ าทิ้ง 2,500.00 2,500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ทอ่ตัน ส้วมตัน เซอร์วสิ ทอ่ตัน ส้วมตัน เซอร์วสิ สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/1146
2,500.00 2,500.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562หอ้งน้ าผู้ปว่ยในหญิง จ านวน 1 งาน



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

64 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1,450.00       1,450.00       วธิเีฉพาะเจาะจง พเีจ ดีไซน์ พเีจ ดีไซน์ สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/1147
จ านวน 4 รายการ 1,450.00 1,450.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

65 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 4,700.00       4,700.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนิชาพนัธุไ์ม้ ร้านนิชาพนัธุไ์ม้ สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/1148
จ านวน 1 รายการ 4,700.00 4,700.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

66 จัดซ้ือครุภณัฑ์ก่อสร้างและประปา 9,450.00       9,450.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.มนตรีแมชชีนทลูส์ บจ.มนตรีแมชชีนทลูส์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 151/2562
จ านวน 2 รายการ 9,450.00 9,450.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

67 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1,860.00       1,860.00       วธิเีฉพาะเจาะจง จ านงค์การช่างเชียงใหม่ จ านงค์การช่างเชียงใหม่ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/1150
จ านวน 1 รายการ 1,860.00 1,860.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

68 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 15,633.00     15,633.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชีงใหม่ ร.รุ่งเรือง หจก.เชีงใหม่ ร.รุ่งเรือง ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 152/2562
จ านวน 14 รายการ 15,633.00 15,633.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

69 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 10,740.00     10,740.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 153/2562
จ านวน 3 รายการ 10,740.00 10,740.00 ลงวนัที่ 17 มิ.ย. 2562

70 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 9,310.00       9,310.00       วธิเีฉพาะเจาะจง เอ เอ การไฟฟา้ เอ เอ การไฟฟา้ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 155/2562
จ านวน 12 รายการ 9,310.00 9,310.00 ลงวนัที่ 17 มิ.ย. 2562

71 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 250.00          250.00          วธิเีฉพาะเจาะจง เอ เอ การไฟฟา้ เอ เอ การไฟฟา้ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/1157
จ านวน 1 รายการ 250.00 250.00 ลงวนัที่ 19 มิ.ย. 2562

72 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 225.00          225.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.จังหย่งเฮงเส็ง บจ.จังหย่งเฮงเส็ง สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/1159
จ านวน 2 รายการ 225.00 225.00 ลงวนัที่ 24 มิ.ย. 2562

73 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 495.00          495.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อาคารสินแมชชินเนอร่ี บจ.อาคารสินแมชชินเนอร่ี สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/1160
จ านวน 2 รายการ 495.00 495.00 ลงวนัที่ 24 มิ.ย. 2562

74 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 32,200.00 32,200.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2562
จ านวน 1 รายการ 32,200.00 32,200.00 ลงวนัที่  4 มิ.ย.2562

75 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,750.00 2,750.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจ.อาร์ แพทย์ภณัฑ์ หจก.เจ.อาร์ แพทย์ภณัฑ์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.305/175
จ านวน 2 รายการ 2,750.00 2,750.00 ลงวนัที่  7 มิ.ย.2562

76 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,704.00 7,704.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บจ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2562
จ านวน 3 รายการ 7,704.00 7,704.00 ลงวนัที่  7 มิ.ย.2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

77 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,400.00 5,400.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ็นทที ีมาร์เก็ตต้ิง บจ.เอ็นทที ีมาร์เก็ตต้ิง ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2562
จ านวน 2 รายการ 5,400.00 5,400.00 ลงวนัที่  7 มิ.ย.2562

78 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 22,764.00 22,764.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2562
จ านวน 10 รายการ 22,764.00 22,764.00 ลงวนัที่  7 มิ.ย.2562

79 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 14,235.00 14,235.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2562
จ านวน 7 รายการ 14,235.00 14,235.00 ลงวนัที่  7 มิ.ย.2562

80 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,140.00 4,140.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอคอททอน บจ.ไบโอคอททอน ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.305/180
จ านวน 1 รายการ 4,140.00 4,140.00 ลงวนัที่  7 มิ.ย.2562

81 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,748.50 7,748.50 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.บเีวอร์เมดิคอล อินดัสตร้ี บจ.บเีวอร์เมดิคอล อนิดัสตร้ี ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2562
จ านวน 2 รายการ 7,748.50 7,748.50 ลงวนัที่ 13 มิ.ย. 2562

82 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,800.00 3,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไอทบู ีซัพพลาย หจก.ไอทบู ีซัพพลาย ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.305/198
จ านวน 1 รายการ 3,800.00 3,800.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

83 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.305/199
จ านวน 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

84 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,470.00 4,470.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไทยก๊อส บจ.ไทยก๊อส ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.305/200
จ านวน 4 รายการ 4,470.00 4,470.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

85 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 14,166.80 14,166.80 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิคฟาร์ม่า บจ.ซิลลิคฟาร์ม่า ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2562
จ านวน 5 รายการ 14,166.80 14,166.80 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

86 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,680.00 2,680.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โพส เฮลท ์แคร์ บจ.โพส เฮลท ์แคร์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.305/202
จ านวน 2 รายการ 2,680.00 2,680.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

87 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,788.25 4,788.25 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.305/203
จ านวน 2 รายการ 4,788.25 4,788.25 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

88 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,600.00 3,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เฟธอิมพอร์ทเอ็กซ์พอร์ท หจก.เฟธอมิพอร์ทเอก็ซ์พอร์ท ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.305/204
จ านวน 2 รายการ 3,600.00 3,600.00 ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

89 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,850.00 6,850.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอฟ.ซี.พ.ี บจ.เอฟ.ซี.พ.ี ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2562
จ านวน 2 รายการ 6,850.00 6,850.00 ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

90 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,630.00 7,630.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล บจ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2562
จ านวน 6 รายการ 7,630.00 7,630.00 ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2562

91 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,250.00 2,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพทิอล ซัพพลาย บจ.พ.ีพ.ีเอส.ฮอสพิทอล ซัพพลาย ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.305/210
จ านวน 1 รายการ 2,250.00 2,250.00 ลงวนัที่ 18 มิ.ย. 2562

92 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,730.00 1,730.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อิสโก้ บจ.อิสโก้ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.305/212
จ านวน 3 รายการ 1,730.00 1,730.00 ลงวนัที่ 24 มิ.ย. 2562

93 จัดจ้างเหมาท าฟนัปลอม 15,215.40 15,215.40     วธิเีฉพาะเจาะจง สินชัยเดนทลัแลป สินชัยเดนทลัแลป ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2562
จ านวน 1 เดือน 15,215.40 15,215.40 ลงวนัที่ 29 พ.ค.2562

94 จัดจ้างเหมาท าฟนัปลอม 3,400.00 3,400.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ๊กซาซีแลม บจ.เอ๊กซาซีแลม ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/
จ านวน 1 เดือน 3,400.00 3,400.00 ลงวนัที่ 4 มิ.ย.2562

95 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,900.00 2,900.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มมีเน้นท์ซ์ หจก.เอ็มมีเน้นทซ์์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/
จ านวน 7 รายการ 2,900.00 2,900.00 ลงวนัที่ 7 มิ.ย.2562

96 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 8,250.00 8,250.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น บจ.แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2562
จ านวน 3 รายการ 8,250.00 8,250.00 ลงวนัที่ 7 มิ.ย. 2562

97 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,000.00 2,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โพส เฮลทแ์คร์ บจ.โพส เฮลทแ์คร์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.302.12/
จ านวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 ลงวนัที่ 12 มิ.ย. 2562

98 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,010.00 2,010.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ บจ. ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.302.12/
จ านวน 3 รายการ 2,010.00 2,010.00 ลงวนัที่ 12 มิ.ย. 2562

99 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,206.00 3,206.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.303.11/
จ านวน  3  รายการ 3,206.00 3,206.00                    ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

100 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 21,721.00 21,721.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไนน์โกลเด้นท ์กรุ๊ป บจ.ไนน์โกลเด้นท ์กรุ๊ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/2562
จ านวน  4  รายการ 21,721.00 21,721.00                  ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

101 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 62,728.00 62,728.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอเซน บจ.ไบโอเซน ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2562
จ านวน  11  รายการ 62,728.00 62,728.00                  ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

102 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,350.00 6,350.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เออีซี เฮลท ์แคร์ บจ.เออีซี เฮลท ์แคร์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2562
จ านวน  2  รายการ 6,350.00 6,350.00                    ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

103 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 31,050.00 31,050.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อะตอมมคิซายนดี์สทริบวิท์ บจ.อะตอมมิคซายน์ดีสทริบิวท์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2562
จ านวน  1  รายการ 31,050.00 31,050.00                  ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562

104 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 10,340.00 10,340.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2562
10,340.00 10,340.00                  ลงวนัที่ 14 มิ.ย. 2562

105 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,155.00        3,155.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แก้วมังกรเภสัช  บจ.แก้วมังกรเภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/295
จ านวน 3 รายการ 3,155.00                     3,155.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.

106 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,840.00        1,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี  หจก.ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/296

จ านวน 1 รายการ
1,840.00                     1,840.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.

107 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9,000.00        9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ท.ีโอ.เคมีคอลส์ 
(1979)

 บจ. ท.ีโอ.เคมีคอลส์ 
(1979)

คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 297
จ านวน 1 รายการ 9,000.00                     9,000.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.

108 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,400.00        2,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์(1969)

 บจ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์(1969)

คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/298
จ านวน 1 รายการ 2,400.00                     2,400.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.

109 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,408.40        4,408.40 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล
จิสติกส์ (inpac)

 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล
จิสติกส์ (inpac)

คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/299
จ านวน 2 รายการ 4,408.40                     4,408.40 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.

110 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,875.00        6,875.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช)

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

คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 300
จ านวน 1 รายการ 6,875.00                     6,875.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.

111 จัดซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 1,745.00        1,745.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ท.ีพ.ี1999  ร้าน เอ.ท.ีพ.ี1999 คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/301

จ านวน 2 รายการ
1,745.00                     1,745.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.

112 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,900.00        3,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล

 บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล

คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/302
จ านวน 1 รายการ 3,900.00                     3,900.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.

จ านวน 2  รายการ (โครงการยาเสพติดฯ)



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

113 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 195           195.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

 ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/303

จ านวน 1 รายการ 195.00                        195.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.
114 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,900.00        3,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.มาซา แลบ  บจ.มาซา แลบ คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/304

จ านวน 1 รายการ 3,900.00                     3,900.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.
115 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,500.00        1,500.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา
 ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/305

จ านวน 1 รายการ 1,500.00                     1,500.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.
116 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 16,261.75      16,261.75 วธิเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 306

จ านวน 7 รายการ 16,261.75                   16,261.75 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.
117 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,012.22        1,012.22 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Alcon)  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Alcon) คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/307

จ านวน 1 รายการ 1,012.22                     1,012.22 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.
118 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,171.40        4,171.40 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Glaxo)  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Glaxo) คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/308

จ านวน 1 รายการ 4,171.40                     4,171.40 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.
119 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,840.00        6,840.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หสส.พรีเมด ฟาร์ม่า  หสส.พรีเมด ฟาร์ม่า คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 309

จ านวน 2 รายการ 6,840.00                     6,840.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.
120 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,850.00        3,850.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.พรอสฟาร์มา  บจ.พรอสฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/310

จ านวน 1 รายการ 3,850.00                     3,850.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.
121 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,280.00        7,280.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 311

จ านวน 1 รายการ 7,280.00                     7,280.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.
122 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,000.00        6,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ท.ีพ.ีดรักแลบบอราทอ

ร่ีส์ (1969)
 บจ.ท.ีพ.ีดรักแลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969)

คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 312

จ านวน 1 รายการ 6,000.00                     6,000.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 6 มิ.ย. 2562.
123 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,385.50        4,385.50 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี  หจก.ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/313

จ านวน 1 รายการ 4,385.50                     4,385.50 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 7 มิ.ย. 2562.
124 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 21,935.00      21,935.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอร์โรแคร์  บจ.แอร์โรแคร์ คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 314

จ านวน 2 รายการ 21,935.00                   21,935.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 7 มิ.ย. 2562.



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

125 จัดซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 15,540.00      15,540.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ก าแพงเพชร เซอร์วสิ  ร้าน ก าแพงเพชร เซอร์วสิ คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 315
จ านวน 2 รายการ 15,540.00                   15,540.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 7 มิ.ย. 2562.

126 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,050.00        4,050.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/316
จ านวน 1 รายการ 4,050.00                     4,050.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 13 มิ.ย. 2562.

127 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,593.00      10,593.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอร์โรแคร์  บจ.แอร์โรแคร์ คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 317
จ านวน 1 รายการ 10,593.00                   10,593.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 13 มิ.ย. 2562.

128 จัดซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 2,060.00        2,060.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นางค ามูล ต้นกลาง นางค ามูล ต้นกลาง คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/318
จ านวน 7 รายการ 2,060.00                     2,060.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 13 มิ.ย. 2562.

129 จัดซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 350           350.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สิริตะวนั  บจ.สิริตะวนั คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/319
จ านวน 1 รายการ 350.00                        350.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 13 มิ.ย. 2562.

130 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 63,884.64      63,884.64 วธิเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 320
จ านวน 14 รายการ 63,884.64                   63,884.64 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562.

131 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,040.00 5,040.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติตอล บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติตอล คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 321
จ านวน 1 รายการ 5,040.00                     5,040.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562.

132 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,860.00        6,860.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 322
จ านวน 3 รายการ 6,860.00                     6,860.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562.

133 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,967.20        4,967.20 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี  หจก.ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/323
จ านวน 4 รายการ 4,967.20                     4,967.20 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562.

134 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 21,600.00      21,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ฟาร์มาดิกา  บจ.ฟาร์มาดิกา คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 324
จ านวน 1 รายการ 21,600.00                   21,600.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562.

135 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 20,800.00      20,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอวาลิส  บจ.ไบโอวาลิส คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 325
จ านวน 1 รายการ 20,800.00                   20,800.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562.

136 จัดซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 4,568.90        4,568.90 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอกตรงเคมีภณัฑ์
(1985)

 บจ.เอกตรงเคมีภณัฑ์
(1985)

คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/326

จ านวน 4 รายการ 4,568.90                     4,568.90 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562.



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

137 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 12,300.00      12,300.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี

 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี

คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 327

จ านวน 4 รายการ 12,300.00                   12,300.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562.
138 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,466.80 3,466.80 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิ

สติกส์ (Ranbaxy )

 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิ
สติกส์ (Ranbaxy )

คัดเลือกตามเกณฑ์
ชม.0032.303.13/328

จ านวน 1 รายการ 3,466.80                     3,466.80 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 20 มิ.ย. 2562.


























