
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

1. จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,600.00       8,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์สม แก้วอูป น.ส.จันทร์สม แก้วอูป ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่1/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

2 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,600.00       8,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุวิภา ธิจุ่ม นางสุวิภา ธิจุ่ม ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่2/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

3 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,450.00       8,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางอ านวย พงุขาว นางอ านวย พงุขาว ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่3/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,450.00 8,450.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

4 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,600.00       8,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่4/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

5 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,110.00       8,110.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางจุฬาลักษณ์ พรหมทา นางจุฬาลักษณ์ พรหมทา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่ 21/2562
ผู้ช่วยพยาบาล  จ านวน 1 รายการ 8,110.00 8,110.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

6 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 10,840.00     10,840.00     วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่6/2562
งานการเงินและบญัชี จ านวน 1 รายการ 10,840.00 10,840.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

7 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,810.00     11,810.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพรัตน์ ค าใจ นายนพรัตน์ ค าใจ ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่8/2562
นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,810.00 11,810.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

8 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายณรงค์ศักด์ิ วันติ นายณรงค์ศักด์ิ วันติ ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่9/2562
งานเวชระเบยีน จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

9 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,340.00     11,340.00     วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สณิสา  จิตรแข็ง น.ส.สณิสา  จิตรแข็ง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่10/2562
นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,340.00 11,340.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

10 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,340.00     11,340.00     วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.เพญ็นภา เสรีลักขณา น.ส.เพญ็นภา เสรีลักขณา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่11/2562
นักวิชาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 11,340.00 11,340.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

11 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 10,214.00     10,214.00     วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา เกิดสุข น.ส.สุกัญญา เกิดสุข ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่12/2562
นักการจัดการทัว่ไป จ านวน 1 รายการ 10,214.00 10,214.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

12 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กิตติยา  วงค์ชมพู น.ส.กิตติยา  วงค์ชมพู ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่13/2562
งานเวชระเบยีน จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที ่   29    เดือน    มีนาคม    พ.ศ.  2562



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง
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เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

13 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,760.00     11,760.00     วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วริศรา  วิชา น.ส.วริศรา  วิชา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่14/2562
นักโภชนาการ จ านวน 1 รายการ 11,760.00 11,760.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

14 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สุธิดา  พยูอดดี น.ส.สุธิดา  พยูอดดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่15/2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

15 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,200.00     11,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายรุทธพล กองบญุเทยีม นายรุทธพล กองบญุเทยีม ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่17/2562
นักวิชาการคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 11,200.00 11,200.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

16 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายกมล  เม็ดดี นายกมล  เม็ดดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่18/2562
งานบริหารทัว่ไป จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

17 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,200.00     11,200.00     วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ปฏพิทัธ์  ดวงแสง น.ส.ปฏพิทัธ์  ดวงแสง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่19/2562
นักกิจกรรมบ าบดั จ านวน 1 รายการ 11,200.00 11,200.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

18 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,395.00       8,395.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ธนภรณ์  ศรีหมืน่วงศ์ น.ส.ธนภรณ์  ศรีหมืน่วงศ์ ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่20/2562
เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 รายการ 8,395.00 8,395.00 ลงวันที ่1 ต.ค. 2561

19 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ภทัรพรรณ นิลดี น.ส.ภทัรพรรณ นิลดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่21/2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวันที ่28 ธ.ค. 2561

20 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พมิพผ์กา ไวยสุภี น.ส.พมิพผ์กา ไวยสุภี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่22/2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวันที ่28 ธ.ค. 2561

21 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 6,876.00       6,876.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ประทมุพร  แซ่ย่าง น.ส.ประทมุพร  แซ่ย่าง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่23/2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 6,876.00 6,876.00 ลงวันที ่16 ม.ค. 2561

22 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ลิวรรณ  คางคีรี น.ส.ลิวรรณ  คางคีรี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที ่23/2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวันที ่16 ม.ค. 2561

23 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 3,200.00       3,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา ราคาจ้างคร้ังหลังสุด ที ่ชม 0032.301.12/ 409
ผู้ปว่ยคลินิกพเิศษ จ านวน 1 รายการ 3,200.00 3,200.00 ลงวันที ่ 1  ก.พ. 2562

24 จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 30,822.00     30,822.00     วิธีเฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบ้านสหกรณ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่86/2562
จ านวน 2 รายการ 30,822.00 30,822.00 ลงวันที ่ 1  มี.ค. 2562

25 จัดจ้างก าจัดและขนขยะติดเชื้อ 7,920.00       7,920.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาจ้างคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่ 87/2562
จ านวน 1 รายการ 7,920.00 7,920.00 ลงวันที ่ 1  มี.ค. 2562

26 จัดซ้ือวัสดุบริโภค 7,910.00       7,910.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายทองสุข  ปางจันทร์ นายทองสุข  ปางจันทร์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขที ่ 89/2562
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ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จ านวน 1 รายการ 7,910.00 7,910.00 ลงวันที ่ 1  มี.ค. 2562

27 จัดจ้างก าจัดและขนขยะมูลฝอย 4,000.00       4,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เมือ่งสะอาด จ ากัด บ.เชียงใหม่เมื่องสะอาด จ ากัด ราคาจ้างคร้ังหลังสุด ที ่ชม 0032.301.12/ 622
จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 ลงวันที ่ 1  มี.ค. 2562

28 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 4,200.00       4,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ ราคาจ้างคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่ 88/2562
จ านวน 1 รายการ 4,200.00 4,200.00 ลงวันที ่ 1  มี.ค. 2562

29 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและประปา 813.20          813.20          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สันปา่ข่อยอะไหล่ยนต์ หจก.สันป่าขอ่ยอะไหล่ยนต์ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 680
จ านวน 1 รายการ 813.20 813.20 ลงวันที ่4 มี.ค.2562

30 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและประปา 4,087.40       4,087.40       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.พพีไีอ เชียงใหม่แบร่ิง บจ.พพีไีอ เชียงใหม่แบร่ิง สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 681
จ านวน 2 รายการ 4,087.40 4,087.40 ลงวันที ่4 มี.ค.2562

31 จัดจ้างแพคแบตเตอร่ี 500.00          500.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 682
จ านวน 1 รายการ 500.00 500.00 ลงวันที ่4 มี.ค.2562

32 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,590.00       1,590.00       วิธีเฉพาะเจาะจง จ านงค์การช่างเชียงใหม่ จ านงค์การช่างเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 684
จ านวน 1 รายการ 1,590.00 1,590.00 ลงวันที ่4 มี.ค.2562

33 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 165,000.00 165,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอ แอนด์ เอ นโีอ เทคโนโลยี บจ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่90/2562
จ านวน 3 รายการ 165,000.00 165,000.00 ลงวันที ่5 มี.ค.2562
(งบค่าเส่ือมระดับหน่วยบริการ 70%) บจ.นครพงิค์ซีแอนด์ซี

173,817.22 
34 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 2,860.00       2,860.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปรีชา ร้านปรีชา สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 687

จ านวน 5 รายการ 2,860.00 2,860.00 ลงวันที ่5 มี.ค.2562
35 จัดจ้างแพคแบตเตอร่ี 2,200.00       2,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 689

จ านวน 1 รายการ 2,200.00 2,200.00 ลงวันที ่5 มี.ค.2562
36 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและประปา 2,311.20       2,311.20       วิธีเฉพาะเจาะจง สุขสวัสด์ิค้าไม้ สุขสวัสด์ิค้าไม้ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 690

จ านวน 1 รายการ 2,311.20 2,311.20 ลงวันที ่5 มี.ค.2562
37 จัดจ้างปรับปรุงบา้นพกั 74,000.00     74,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นาย นาย ราคาต่ าสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่76/2562

จ านวน 1 งาน 74,000.00 74,000.00 ลงวันที ่7 ก.พ.2562
38 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและประปา 3,200.00       3,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง อดุลย์ วอเตอร์เวอร์ค อดุลย์ วอเตอร์เวอร์ค สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 696

จ านวน 1 รายการ 3,200.00 3,200.00 ลงวันที ่6 มี.ค.2562



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

39 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 780.00          780.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ณัญชญาพานิช หจก.ณัญชญาพานิช สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 697
จ านวน 2 รายการ 780.00 780.00 ลงวันที ่7 มี.ค.2562

40 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 360.00          360.00          วิธีเฉพาะเจาะจง เอดี มีเดีย แอดเวอร์ไทซ่ิง เอดี มีเดีย แอดเวอร์ไทซ่ิง สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 698
จ านวน 1 รายการ 360.00 360.00 ลงวันที ่7 มี.ค.2562

41 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 1,650.00       1,650.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพงศกร ร้านพงศกร สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 699
จ านวน 2 รายการ 1,650.00 1,650.00 ลงวันที ่7 มี.ค.2562

42 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 4,606.72       4,606.72       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้า ล้านนา บจ.โตโยต้า ล้านนา สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 704
จ านวน 1 งาน 4,606.72 4,606.72 ลงวันที ่8 มี.ค.2562

43 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและชนส่ง 7,000.00       7,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เฮงสวัสด์ิยางยนต์ข่วงสิงห์ หจก.เฮงสวัสด์ิยางยนต์ข่วงสิงห์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 73/2562
จ านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 ลงวันที ่11 มี.ค.2562

44 จัดจ้างเหมาติดต้ังระบบ GPS 12,000.00     12,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายพลจานดาวเทยีม นายพลจานดาวเทยีม สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 94/2562
รถตู้พยาบาล จ านวน 1 งาน 12,000.00 12,000.00 ลงวันที ่8 มี.ค.2562

45 จัดจ้างเหมาท าอลูมิเนียมติด 32,000.00 32,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชย  พทุธเขียว นายเชย  พทุธเขียว สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่95/2562
กระจกกั้นหอ้งตรวจภายใน จ านวน ๑ งาน 32,000.00 32,000.00 ลงวันที ่11 มี.ค.2562

46 จัดจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา 10,000.00     10,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค บจ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่96/2562
เคร่ืองอัลตร้าซาวน์ จ านวน 1 งาน 10,000.00 10,000.00 ลงวันที ่11 มี.ค.2562

47 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและประปา 856.80          856.80          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปัทกาณฑ์ ฟาสเทนเนอร์ หจก.ปัทกาณฑ์ ฟาสเทนเนอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 716
จ านวน 7 รายการ 856.80 856.80 ลงวันที ่11 มี.ค.2562

48 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 890.00          890.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 717
จ านวน 2 รายการ 890.00 890.00 ลงวันที ่11 มี.ค.2562

49 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 3,000.00       3,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ณรงค์การเบาะ ณรงค์การเบาะ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 718
จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 ลงวันที ่11 มี.ค.2562

50 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 750.00          750.00          วิธีเฉพาะเจาะจง ธญาษโ์ชตน์ ภววงษศั์กด์ิ ธญาษโ์ชตน์ ภววงษศั์กด์ิ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 722
จ านวน 1 รายการ 750.00 750.00 ลงวันที ่13 มี.ค.2562

51 จดัจา้งบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 14,000.00     14,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง นายแสงชัย การุณย์ธนา นายแสงชัย การุณย์ธนา สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 97/2562

จ านวน 1 งาน 14,000.00 14,000.00 ลงวันที ่13 มี.ค.2562
52 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 185.00 185.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 724



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จ านวน 4 รายการ 185.00 185.00 ลงวันที ่15 มี.ค. 2562
53 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,119.00 11,119.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่98/2562

จ านวน 22 รายการ 11,119.00 11,119.00 ลงวันที ่15 มี.ค. 2562

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 16,390.00     16,390.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ธ.ธ. ธนาวัฒน์ ธ.ธ. ธนาวัฒน์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่99/2562
จ านวน 3  รายการ 16,390.00 16,390.00 ลงวันที ่15 มี.ค. 2562

55 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและประปา 890.40          890.40          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปัทกาณฑ์ ฟาสเทนเนอร์ หจก.ปัทกาณฑ์ ฟาสเทนเนอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 735
จ านวน 1 รายการ 890.40 890.40 ลงวันที ่18 มี.ค. 2562

56 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 390.00          390.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.สหไฟฟา้ 2018 บจ.สหไฟฟา้ 2018 สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 736
จ านวน 2 รายการ 390.00 390.00 ลงวันที ่18 มี.ค. 2562

57 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 13,845.00     13,845.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บญุญวัฒนอ์นิเตอร์เนชั่นแนล บญุญวัฒนอ์นิเตอร์เนชั่นแนล สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่100/2562
จ านวน 6 รายการ 13,845.00 13,845.00 ลงวันที ่18 มี.ค. 2562

58 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,540.00       2,540.00       วิธีเฉพาะเจาะจง สุทศัน์การพมิพ์ สุทศัน์การพมิพ์ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 738
จ านวน 4 รายการ 2,540.00 2,540.00 ลงวันที ่18 มี.ค. 2562

59 จัดซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 22,990.00     22,990.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.สหพานิชเชียงใหม่ บจ.สหพานิชเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่101/2562
จ านวน 1 รายการ 22,990.00 22,990.00 ลงวันที ่18 มี.ค. 2562

60 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 10,469.40     10,469.40     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่ แจนิโทรเรียล บจ.เชียงใหม่ แจนิโทรเรียล สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่102/2562
จ านวน 3 รายการ 10,469.40 10,469.40 ลงวันที ่19 มี.ค. 2562

61 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,250.00       3,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ บจ.เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 741
จ านวน 1 รายการ 3,250.00 3,250.00 ลงวันที ่19 มี.ค. 2562

62 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,500.00       5,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายแสงชัย การุณย์ธนา นายแสงชัย การุณย์ธนา สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 742
จ านวน 1 รายการ 5,500.00 5,500.00 ลงวันที ่19 มี.ค. 2562

63 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 150.00          150.00          วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ณัญชญาพานิช หจก.ณัญชญาพานิช สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 750
จ านวน 1 รายการ 150.00 150.00 ลงวันที ่21 มี.ค. 2562

64 จัดจ้างเหมาดูดส่ิงปฏกิูล 6,000.00       6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางทพิย์รัตน์ หลวงแก้ว นางทพิย์รัตน์ หลวงแก้ว สืบราคาจากท้องตลาด ที ่ชม 0032.301.12/ 751
จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 ลงวันที ่21 มี.ค. 2562

65 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและประปา 39,617.50     39,617.50     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ ร.รุ่งเรือง หจก.เชียงใหม่ ร.รุ่งเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่105/2562
จ านวน 9 รายการ 39,617.50 39,617.50 ลงวันที ่21 มี.ค. 2562



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

66 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 850.00          850.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 753
จ านวน 2 รายการ 850.00 850.00 ลงวันที ่21 มี.ค. 2562

67 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและประปา 5,000.00       5,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายเชย  พทุธเขียว นายเชย  พทุธเขียว สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่106/2562
จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 ลงวันที ่27 มี.ค. 2562

68 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและประปา 1,059.00       1,059.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 756
จ านวน 6 รายการ 1,059.00 1,059.00 ลงวันที ่28 มี.ค. 2562

69 จัดซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ 23,300.00     23,300.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอแอนด์เอนีโอเทคโนโลยี บจ.เอแอนด์เอนโีอเทคโนโลยี สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่107/2562
จ านวน 6 รายการ 23,300.00 23,300.00 ลงวันที ่28 มี.ค. 2562

70 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 4,580.00       4,580.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอแอนด์เอนีโอเทคโนโลยี บจ.เอแอนด์เอนโีอเทคโนโลยี สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 758
จ านวน 1 รายการ 4,580.00 4,580.00 ลงวันที ่28 มี.ค. 2562

57 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 40,320.00 40,320.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน ราคาคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่26/2562
จ านวน 2 รายการ 40,320.00 40,320.00 ลงวันที ่ 5 มี.ค.2562

58 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 6,794.50 6,794.50       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอชฯ บจ.ดีเคเอสเอชฯ ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่34/2562
จ านวน 3 รายการ 6,794.50 6,794.50 จังหวัดป2ี562 ลงวันที ่ 5 มี.ค.2562

59 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 9,215.00 9,215.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอ็นทที ีมาร์เก็ตต้ิง บจ.เอ็นทที ีมาร์เก็ตต้ิง ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 35/2562
จ านวน 6 รายการ 9,215.00 9,215.00 จังหวัดป2ี562 ลงวันที ่ 5 มี.ค.2562

60 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,140.00 4,140.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอคอททอน บจ.ไบโอคอททอน ราคาจัดซ้ือร่วม ที ่ชม 0032.305/ 121
จ านวน 1 รายการ 4,140.00 4,140.00 จังหวัดป2ี562 ลงวันที ่ 5 มี.ค.2562

61 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,200.00 3,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไทยก๊อส บจ.ไทยก๊อส ราคาจัดซ้ือร่วม ที ่ชม 0032.305/ 122
จ านวน 1 รายการ 3,200.00 3,200.00 จังหวัดป2ี562 ลงวันที ่ 5 มี.ค.2562

62 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,560.00 4,560.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.บเีวอร์เมดิคอลอินดัสตร้ี บจ.บเีวอร์เมดิคอลอนิดัสตร้ี ราคาจัดซ้ือร่วม ที ่ชม 0032.305/ 123

จ านวน 2 รายการ 4,560.00 4,560.00 จังหวัดป2ี562 ลงวันที ่ 5 มี.ค.2562
63 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 26,412.00 26,412.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 36/2562

จ านวน 14 รายการ 26,412.00 26,412.00 จังหวัดป2ี562 ลงวันที ่ 5 มี.ค.2562
64 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 15,810.00 15,810.00     วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เทค ซัพพลาย หจก.เอ็น เทค ซัพพลาย ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที ่37/2562

จ านวน 7 รายการ 15,810.00 15,810.00 จังหวัดป2ี562 ลงวันที ่ 5 มี.ค.2562
65 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,274.95 4,274.95       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บจ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ราคาจัดซ้ือร่วม ที ่ชม 0032.305/ 129



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จ านวน 2 รายการ 4,274.95 4,274.95 จังหวัดป2ี562 ลงวันที ่11 มี.ค.2562
66 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 2,880.00 2,880.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.โพส เฮลท ์แคร์ บจ.โพส เฮลท ์แคร์ ราคาจัดซ้ือร่วม ที ่ชม 0032.305/ 130

จ านวน 1 รายการ 2,880.00 2,880.00 จังหวัดป2ี562 ลงวันที ่11 มี.ค.2562
67 จัดซ้ือวัสดุการแพทย์ 4,500.00 4,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ททีเีมด หจก. ททีเีมด ราคาจัดซ้ือร่วม ที ่ชม 0032.305/ 131

จ านวน 1 รายการ 4,500.00 4,500.00 จังหวัดป2ี562 ลงวันที ่11 มี.ค.2562
68 จัดจ้างเหมาท าฟนัปลอม 24.85.30 24.85.30 วิธีเฉพาะเจาะจง สินชัยเดนทลัแลป สินชัยเดนทลัแลป ราคาจ้างคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที ่12/2562

จ านวน 34 รายการ 24.85.30 24.85.30 ลงวันที ่1 ก.พ.2562
69 จัดจ้างเหมาท าฟนัปลอม 4,180.00 4,180.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอ๊กซาซีแลม บจ.เอ๊กซาซีแลม ราคาจ้างคร้ังหลังสุด ที ่ชม 0032.301.12/ 050

จ านวน 4 รายการ 4,180.00 4,180.00 
70 จัดซ้ือวัสดุทนัตกรรม 642.00 642.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอชฯ บจ.ดีเคเอสเอชฯ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ที ่ชม 0032.301.12/ 073

จ านวน 1 รายการ 642.00 642.00 ป2ี562
71 จัดซ้ือวัสดุทนัตกรรม 2,450.00 2,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โพส เฮลท ์แคร์ บจ. โพส เฮลท ์แคร์ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ที ่ชม 0032.301.12/ 074

จ านวน 2 รายการ 2,450.00 2,450.00 ป2ี562
72 จัดซ้ือวัสดุทนัตกรรม 1,730.00 1,730.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น บจ. แอคคอร์ด คอร์ปอเรชัน่ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ที ่ชม 0032.301.12/ 076

จ านวน 1 รายการ 1,730.00 1,730.00 ป2ี562
73 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 14,445.00 14,445.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เวิลด์เคมีคอลฟาร์อีสท์ บจ.เวิลด์เคมีคอลฟาร์อีสท์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที ่38/2562

จ านวน  4  รายการ 14,445.00 14,445.00                
74 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 28,130.00 28,130.00     วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่39/2562

จ านวน  3  รายการ 28,130.00 28,130.00                ลงวันที ่1 มี.ค. 2562
75 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11,235.00 11,235.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไนน์โกลเด้นท ์กรุ๊ป บจ. ไนน์โกลเด้นท ์กรุ๊ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่42/2562

จ านวน  1  รายการ 11,235.00 11,235.00                ลงวันที ่5 มี.ค. 2562
76 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000.00 15,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่43/2562

จ านวน  3  รายการ 15,000.00 15,000.00                ลงวันที ่5 มี.ค. 2562
77 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6,605.00 6,605.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไทย ไดแอ็กนอสติก บจ.ไทย ไดแอ็กนอสติก ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่45/2562

จ านวน  2  รายการ 6,605.00 6,605.00                   ลงวันที ่5 มี.ค. 2562
78 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,000.00 5,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เออีซี เฮลทแ์คร์ บจ. เออีซี เฮลทแ์คร์ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่46/2562

จ านวน  1  รายการ 5,000.00 5,000.00                   ลงวันที ่5 มี.ค. 2562
79 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 9,876.00 9,876.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ไนน์โกลเด้นท ์กรุ๊ป บจ. ไนน์โกลเด้นท ์กรุ๊ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่47/2562

ลงวันที ่1 มี.ค. 2562

ลงวันที ่1 ก.พ.2562

ลงวันที ่5 มี.ค.2562

ลงวันที ่5 มี.ค.2562

ลงวันที ่13 มี.ค.2562



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จ านวน 7  รายการ 9,876.00 9,876.00                   ลงวันที ่5 มี.ค. 2562
80 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 19,040.00 19,040.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่48/2562

จ านวน 6  รายการ 19,040.00 19,040.00                ลงวันที ่15 มี.ค. 2562
81 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5,000.00 5,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไอเมด ลาบอราเทอร่ี บจ.ไอเมด ลาบอราเทอร่ี ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่48/2562

จ านวน 1  รายการ 5,000.00 5,000.00                   ลงวันที ่15 มี.ค. 2562

82 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26,069.00 26,069.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอเซน บจ.ไบโอเซน ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที ่53/2562
จ านวน 4  รายการ 26,069.00 26,069.00                ลงวันที ่20 มี.ค. 2562

83 จัดซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 1,675.00 1,675.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางลัดดา นวลพนัส  นางลัดดา นวลพนัส คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 7 รายการ 1,675.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

84 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,720.00 2,720.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. โพส เฮลท ์แคร์  บจ. โพส เฮลท ์แคร์ คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 2,720.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

85 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,420.00 3,420.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เอสพเีอส เมดิคอล  บจ. เอสพเีอส เมดิคอล คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 3,420.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

86 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,440.00 2,440.00       วิธีเฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร  โรงงานเภสัชกรรมทหาร คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 2 รายการ 2,440.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

87 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 12,440.00 12,440.00     วิธีเฉพาะเจาะจง  บจ. ท.ีพ.ีดรัก แลบบอรา
ทอร่ีส์(1969)

 บจ. ท.ีพ.ีดรัก แลบบอรา
ทอร่ีส์(1969)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 3 รายการ 12,440.00                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
88 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,940.00 2,940.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบ

บอเรตอร่ี
 ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบ
บอเรตอร่ี

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 4 รายการ 2,940.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
89 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 98,692.02 98,692.02     วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 15 รายการ 98,692.02                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
90 จัดซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 7,840.00 7,840.00       วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านก าแพงเพชรเซอร์วิส  ร้านก าแพงเพชรเซอร์วิส คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 7,840.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
91 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,000.00 6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.คอสม่าเมดิคอล  บจ.คอสม่าเมดิคอล คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 6,000.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวันที ่5 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่5 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่5 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่5 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่5 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่5 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่5 มี.ค. 2562.

ชม.0032.303.13/223

ชม.0032.303.13/186

ชม.0032.303.13/187

ชม.0032.303.13/208

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 216

ชม.0032.303.13/218

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 226

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 209

ลงวันที ่5 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่5 มี.ค. 2562.

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 188
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หรือจ้าง
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ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

92 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,000.00 6,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.คอสม่าเทรดด้ิง  บจ.คอสม่าเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 6,000.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

93 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,600.00 3,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969)

 บจ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอรา
ทอร่ีส์ (1969)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 3,600.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
94 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 41,837.00 41,837.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Thai 

Otsuka Pharm)
 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Thai 
Otsuka Pharm)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 41,837.00                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
95 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 45,903.00 45,903.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Novo 

Nordisk Phar)
 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Novo
 Nordisk Phar)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 45,903.00                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
96 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 850.01 850.01          วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Thai 

Otsuka Pharm)
 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Thai 
Otsuka Pharm)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 850.01                     พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
97 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8,240.00 8,240.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.พาตาร์แลบ (2517)  บจ.พาตาร์แลบ (2517) คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 6 รายการ 8,240.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
98 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 23,785.98 23,785.98     วิธีเฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 13 รายการ 23,785.98                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
99 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,950.00 2,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บมจ. เยเนอรัล ฮอสปตัิส  

โปรดัคส์
 บมจ. เยเนอรัล ฮอสปตัิส 
 โปรดัคส์

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,950.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
100 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,000.00 4,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ

คอล
 บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซู
ติคอล

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 4,000.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
101 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 27,100.00 27,100.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 7 รายการ 27,100.00                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
102 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,434.00 4,434.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ดีซีเอช  ออริกา

(ประเทศไทย)
 บจ.ดีซีเอช  ออริกา
(ประเทศไทย)

คัดเลือกตามเกณฑ์

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 224/2562
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/211

ลงวันที ่7 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่7 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่7 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่7 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่7 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่7 มี.ค. 2562.

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 222

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 225

ชม.0032.303.13/193

ชม.0032.303.13/194

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 189

ชม.0032.303.13/190

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 191

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 210

ชม.0032.303.13/192



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

จ านวน 2 รายการ 4,434.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
103 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,850.00 1,850.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ยูนีซัน  บจ.ยูนีซัน คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,850.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
104 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8,364.00 8,364.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เอสพเีอส เมดิคอล  บจ.เอสพเีอส เมดิคอล คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 5 รายการ 8,364.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

105 จัดซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา 1,012.22 1,012.22       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว  บจ. บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 2 รายการ 1,012.22                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

106 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,780.00 10,780.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ฟาร์มาดิกา  บจ.ฟาร์มาดิกา คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 2 รายการ 10,780.00                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

107 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,568.00 2,568.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว  บจ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 2,568.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

108 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,815.00 4,815.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. อาร์เอ็กซ์  บจ. อาร์เอ็กซ์ คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 4,815.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

109 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7,062.00 7,062.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี  หจก.ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 7,062.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

110 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,100.00 2,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 2,100.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

111 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8,000.00 8,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ฟาร์ม่า อินโนวา  บจ. ฟาร์ม่า อินโนวา คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 8,000.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

112 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,940.00 1,940.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. เวสโก ฟาร์มาซูติคอล  บจ. เวสโก ฟาร์มาซูติคอล คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 1,940.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

113 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 11,902.00 11,902.00     วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สหแพทย์เภสัช  บจ. สหแพทย์เภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 4 รายการ 11,902.00                พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

114 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,152.22 3,152.22       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. สยามฟาร์มาซูติคอล  บจ. สยามฟาร์มาซูติคอล คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 3 รายการ 3,152.22                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

115 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,800.00 2,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป  หจก.อินสทรูเม้นท ์แล็ป คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 2,800.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 219/2562
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/217
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/202
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.

ชม.0032.303.13/199
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 200/2562
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/201
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.

ชม.0032.303.13/196
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/197
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 198/2562
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 220/2562
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.

ชม.0032.303.13/212
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 213/2562
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.

ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/195
ลงวันที ่14 มี.ค. 2562.



ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

116 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,980.40 3,980.40       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ยูโทเปีย้น  บจ. ยูโทเปีย้น คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 5 รายการ 3,980.40                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

117 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,975.00 6,975.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย)

 บจ.แอปคาร์ ฟาร์มาแลป
(ประเทศไทย)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 6,975.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
118 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,767.00 1,767.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.พรอสฟาร์มา  บจ.พรอสฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 1,767.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
119 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,466.80 3,466.80       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิ

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

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 3,466.80                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
120 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,200.00 2,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ธงทองโอสถ  บจ. ธงทองโอสถ คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 2,200.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
121 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,630.06 2,630.06       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) (Sanofi)
 บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) (Sanofi)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,630.06                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
122 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9,630.00 9,630.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โล

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

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 9,630.00                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
123 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,958.10 1,958.10       วิธีเฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย)(Blackmores)
 บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)(Blackmores)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,958.10                   พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 206/2562

ลงวันที ่28 มี.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/207

ลงวันที ่28 มี.ค. 2562.

ชม.0032.303.13/204

ลงวันที ่18 มี.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/215
ลงวันที ่18 มี.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/205

ลงวันที ่28 มี.ค. 2562.

ชม.0032.303.13/221
ลงวันที ่18 มี.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 203/2562

ลงวันที ่18 มี.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/214
ลงวันที ่18 มี.ค. 2562.
























