
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

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

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

3 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,450.00       8,450.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางอ านวย พงุขาว นางอ านวย พงุขาว ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,450.00 8,450.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

4 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,525.00       8,525.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,525.00 8,525.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

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

6 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,980.00     11,980.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 6/2562
งานการเงินและบญัชี จ านวน 1 รายการ 11,980.00 11,980.00 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 11,810.00 11,810.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

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

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

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

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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    30    เดือน    เมษายน   พ.ศ.  2562

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

13 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,760.00     11,760.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.วริศรา  วชิา น.ส.วริศรา  วชิา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 14/2562
นักโภชนาการ จ านวน 1 รายการ 11,760.00 11,760.00 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 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายกมล  เม็ดดี นายกมล  เม็ดดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 18/2562
งานบริหารทั่วไป จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

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

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

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.พมิพผ์กา ไวยสุภี น.ส.พมิพผ์กา ไวยสุภี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 22/2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่ 28 ธ.ค. 2561

21 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

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

23 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,220.00       7,220.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พกิุลทอง บญุมาแก้ง น.ส.พกิุลทอง บญุมาแก้ง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 26/2562
พนักงานงานบริการ จ านวน 1 รายการ 7,220.00 7,220.00 ลงวนัที่ 1 มี.ค. 2562

23 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดา 3,200.00       3,200.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/ 808
ประกอบอาหารผู้ปว่ยคลินิกพเิศษ 3,200.00 3,200.00 ลงวนัที่  1  เม.ย. 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
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ราคาที่เสนอ
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

24 จัดเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 820.00          820.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. กสท.โทรคมนาคม บจ. กสท.โทรคมนาคม ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/ 810
จ านวน ๑ รายการ 820.00 820.00 ลงวนัที่  1  เม.ย. 2562

25 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 25,057.64     25,057.64     วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบา้นสหกรณ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108/2562
จ านวน 2 รายการ 25,057.64 25,057.64 ลงวนัที่  1  เม.ย. 2562

26 จัดจ้างก าจัดและขนขยะติดเชื้อ 5,088.00       5,088.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 109/2562
จ านวน 1 รายการ 5,088.00 5,088.00 ลงวนัที่  1  เม.ย. 2562

27 จัดซ้ือวสัดุบริโภค 6,070.00       6,070.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายทองสุข  ปางจันทร์ นายทองสุข  ปางจันทร์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขที่  110/2562
จ านวน 1 รายการ 6,070.00 6,070.00 ลงวนัที่  1  เม.ย. 2562

28 จัดจ้างก าจัดและขนขยะมูลฝอย 4,000.00       4,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เมื่องสะอาด จ ากัด บ.เชียงใหมเ่มื่องสะอาด จ ากดั ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/ 818
จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 ลงวนัที่  1  เม.ย. 2562

29 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/ 820
จ านวน 1 รายการ 4,200.00 4,200.00 ลงวนัที่  1  เม.ย. 2562

30 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,500.00       2,500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางยุพนิ บญุมาค า นางยุพนิ บญุมาค า ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/ 823
จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 ลงวนัที่  1  เม.ย. 2562

31 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (โครงการฯ) 1,200.00       1,200.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ ร้านแฟกซ์ก๊อปปี้เซนเตอร์ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/ 824
จ านวน 2 รายการ 1,200.00 1,200.00 ลงวนัที่  1  เม.ย. 2562

32 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและชนส่ง 445.00          445.00          วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ณัฐชญาพานิช หจก.ณัฐชญาพานิช ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/ 831
จ านวน 5 รายการ 445.00 445.00 ลงวนัที่ 3 เม.ย.2562

33 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,000.00       1,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สหไฟฟา้ 2018 บจ.สหไฟฟา้ 2018 สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/ 832
จ านวน 3 รายการ 1,000.00 1,000.00 ลงวนัที่ 3 เม.ย.2562

34 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 1,575.00 1,575.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. จ.เจริญการเกษตร หจก. จ.เจริญการเกษตร สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/ 833
จ านวน 4 รายการ 1,575.00 1,575.00 ลงวนัที่ 3 เม.ย.2562

35 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 13,470.00     13,470.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เจพรุ่ีงเรือง ร้าน เจพรุ่ีงเรือง ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111/2562
จ านวน 16 รายการ 13,470.00 13,470.00 ลงวนัที่ 3 เม.ย.2562

36 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 3,600.00       3,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพรุ่ีงเรือง ร้านเจพรุ่ีงเรือง ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/ 835
จ านวน 3 รายการ 3,600.00 3,600.00 ลงวนัที่ 3 เม.ย.2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

37 จัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ส านักงาน 17,970.00     17,970.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส้ังซ้ือเลขที่ 112/2562
จ านวน 1 รายการ 17,970.00 17,970.00 ลงวนัที่ 3 เม.ย.2562

38 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 5,930.00       5,930.00       วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ปา่ไผ่ยนต์ อู่ปา่ไผ่ยนต์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 113/2562
จ านวน 1 งาน 5,930.00 5,930.00 ลงวนัที่ 3 เม.ย.2562

39 จัดจ้างเหมาเชื่อมสแตนเลส 200.00          200.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านยงค์ รงค์ปติิ ร้านยงค์ รงค์ปติิ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 844
จ านวน 1 งาน 200.00 200.00 ลงวนัที่ 3 เม.ย.2562

40 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 8,200.00       8,200.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วงัเปเปอร์ฟอร์ม ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/ 845
จ านวน 1 รายการ 8,200.00 8,200.00 ลงวนัที่ 5 เม.ย.2562

41 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 3,500.00       3,500.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/ 846
จ านวน 2 รายการ 3,500.00 3,500.00 ลงวนัที่ 5 เม.ย.2562

42 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,350.00       2,350.00       วธิเีฉพาะเจาะจง สมคิดการม่าน สมคิดการม่าน สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/ 852
จ านวน 2 รายการ 2,350.00 2,350.00 ลงวนัที่ 9 เม.ย.2562

43 จัดซ้ือวสัดุบริโภค (โครงการฯ) 5,000.00       5,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจพรุ่ีงเรือง ร้านเจพรุ่ีงเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 116/2562
จ านวน 6 รายการ 5,000.00 5,000.00 ลงวนัที่ 9 เม.ย.2562

44 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน (โครงการฯ) 1,185.00       1,185.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/ 854
จ านวน 2 รายการ 1,185.00 1,185.00 ลงวนัที่ 9 เม.ย.2562

45 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 11,850.00     11,850.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอแอนด์เอนีโอเทคโนโลยี บจ.เอแอนด์เอนีโอเทคโนโลยี สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  117/2562
จ านวน 2 รายการ 11,850.00 11,850.00 ลงวนัที่ 9 เม.ย.2562

46 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,480.00 2,480.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอแอนด์เอนีโอเทคโนโลยี บจ.เอแอนด์เอนีโอเทคโนโลยี สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 85
จ านวน 2 รายการ 2,480.00 2,480.00 ลงวนัที่ 10 เม.ย.2562

47 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 16,000.00     16,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรีวชิญ์ ร้านพรีวชิญ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118/2562
จ านวน 1 รายการ 16,000.00 16,000.00 ลงวนัที่ 10 เม.ย.2562

48 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 4,730.00       4,730.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ บจ.เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 858
จ านวน 1 งาน 4,730.00 4,730.00 ลงวนัที่ 11 เม.ย.2562

49 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 1,150.00       1,150.00       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจ านงค์การช่างเชียงใหม่ ร้านจ านงค์การช่างเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 859
จ านวน 1 รายการ 1,150.00 1,150.00 ลงวนัที่ 11 เม.ย.2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

50 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 727.00          727.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/ 862
จ านวน 3 รายการ 727.00 727.00 ลงวนัที่ 17 เม.ย.2562

51 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 5,400.00       5,400.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ลานาลิติค วอเตอร์เวอร์ค หจก.ลานาลิติค วอเตอร์เวอร์ค สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 119/2562
จ านวน 1 รายการ (โครงการฯ) 5,400.00 5,400.00 ลงวนัที่ 19 เม.ย.2562

52 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 2,840.00       2,840.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โฮมสุขภณัฑ์ บจ.โฮมสุขภณัฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 869

จ านวน 4 รายการ 2,840.00 2,840.00 ลงวนัที่ 19 เม.ย..2562
53 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 770.40 770.40          วธิเีฉพาะเจาะจง สุขสวสัด์ิค้าไม้ สุขสวสัด์ิค้าไม้ สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/ 870

จ านวน 1 รายการ 770.40 770.40 ลงวนัที่ 19 เม.ย..2562
54 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 19,285.00 19,285.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ทริปเปิ้ลทเูทรดด้ิง บจ.ทริปเปิ้ลทเูทรดด้ิง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 120/2562

จ านวน 5 รายการ (โครงการฯ) 19,285.00 19,285.00 ลงวนัที่ 23 เม.ย. 2562
55 จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 760.00          760.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ทริปเปิ้ลทเูทรดด้ิง บจ.ทริปเปิ้ลทเูทรดด้ิง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 873

จ านวน 1  รายการ (โครงการฯ) 760.00 760.00 ลงวนัที่ 23 เม.ย. 2562
56 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,950.00       3,950.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ทริปเปิ้ลทเูทรดด้ิง บจ.ทริปเปิ้ลทเูทรดด้ิง สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/ 874

จ านวน 1 รายการ 3,950.00 3,950.00 ลงวนัที่ 23 เม.ย. 2562
57 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 1,750.00       1,750.00       วธิเีฉพาะเจาะจง พรชัยปศุสัตว์ พรชัยปศุสัตว์ สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/ 845

จ านวน 1 รายการ 1,750.00 1,750.00 ลงวนัที่ 23 เม.ย. 2562
58 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองซักผ้า 23,593.50     23,593.50     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซพพลาย บจ.เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซพพลาย สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 114/2562

จ านวน 2 เคร่ือง 23,593.50 23,593.50 ลงวนัที่ 23 เม.ย. 2562
59 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและชนส่ง 300.00          300.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านปรีชา ร้านปรีชา สืบราคาจากท้องตลาด ที่ ชม 0032.301.12/ 878

จ านวน 1 รายการ 300.00 300.00 ลงวนัที่ 23 เม.ย. 2562
60 จ้างเหมาติดต้ังเข็มขัดนริภยั,ติดกล้อง, 49,000.00     49,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแอมบูแลนซ์ดีซายด์เชียงใหม่ ร้านแอมบแูลนซ์ดีซายด์เชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 121/2562

เพิ่มเบาะและเพิ่มไฟไซเรนรถตู้พยาบาล จ านวน 1 งาน 49,000.00 49,000.00 ลงวนัที่ 25 เม.ย. 2562
58 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 32,760.00 32,760.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2562

จ านวน 2 รายการ 32,760.00 32,760.00 ลงวนัที่  1 เม.ย.2562
61 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 10,850.00 10,850.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น เทค ซัพพลาย หจก.เอ็น เทค ซัพพลาย ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2562

จ านวน 2 รายการ 10,850.00 10,850.00 ลงวนัที่  5 เม.ย.2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

59 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,944.00 12,944.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2562
จ านวน 11 รายการ 12,944.00 12,944.00 ลงวนัที่  5 เม.ย.2562

60 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,387.00 4,387.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิคฟาร์มา บจ.ซิลลิคฟาร์มา ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.305/ 144
จ านวน 1 รายการ 4,387.00 4,387.00 ลงวนัที่  5 เม.ย.2562

61 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,510.50 5,510.50       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอชฯ บจ.ดีเคเอสเอชฯ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2562
จ านวน 1 รายการ 5,510.50 5,510.50 ลงวนัที่  5 เม.ย.2562

62 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,341.00 1,341.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.บเีวอร์เมดิคอลอินดัสตร้ี บจ.บเีวอร์เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.305/ 146
จ านวน 2 รายการ 1,341.00 1,341.00 ลงวนัที่  5 เม.ย.2562

63 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 1,380.00 1,380.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอคอททอน บจ.ไบโอคอททอน ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.305/ 147

จ านวน 1 รายการ 1,380.00 1,380.00 ลงวนัที่  5 เม.ย.2562
64 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 8,450.00 8,450.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอฟ.ซี.พ.ี บจ.เอฟ.ซี.พ.ี ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่  43/2562

จ านวน 3 รายการ 8,450.00 8,450.00 ลงวนัที่  5 เม.ย.2562
65 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,740.00 7,740.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บจ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2562

จ านวน 1 รายการ 7,740.00 7,740.00 ลงวนัที่  5 เม.ย.2562
66 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,000.00 3,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.บเีวอร์เมดิคอลอินดัสตร้ี บจ.บเีวอร์เมดิคอลอินดัสตร้ี ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.305/ 151

จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 ลงวนัที่ 18 เม.ย.2562
67 จัดจ้างเหมาท าฟนัปลอม 24,695.60 24,695.60     วธิเีฉพาะเจาะจง สินชัยเดนทลัแลป สินชัยเดนทลัแลป ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 19/2562

จ านวน 38 รายการ 24,695.60 24,695.60 ลงวนัที่ 1 เม.ย.2562
68 จัดจ้างเหมาท าฟนัปลอม 2,630.00 2,630.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ๊กซาซีแลม บจ.เอ๊กซาซีแลม ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/ 080

จ านวน 4 รายการ 2,630.00 2,630.00 
69 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 4,040.00 4,040.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น บจ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ที่ ชม 0032.301.12/ 083

จ านวน 4 รายการ 4,040.00 4,040.00 
70 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 7,447.20 7,447.20       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอชฯ บจ.ดีเคเอสเอชฯ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562 074

จ านวน 3 รายการ 7,447.20 7,447.20 
71 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 1,200.00 1,200.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.303.11/156

จ านวน  1  รายการ 1,200.00 1,200.00                    ลงวนัที่ 5 เม.ย.2562

ลงวนัที่ 5 เม.ย.2562

ลงวนัที่ 1 เม.ย.2562

ลงวนัที่ 5 เม.ย.2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

72 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 28,062.50 28,062.50     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสเอชฯ บจ.ดีเคเอสเอชฯ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2562
จ านวน  4  รายการ 28,062.50 28,062.50                  ลงวนัที่ 5 เม.ย.2562

73 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 12,547.00 12,547.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอเซน บจ.ไบโอเซน ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2562
จ านวน  2  รายการ 12,547.00 12,547.00                  ลงวนัที่ 5 เม.ย.2562

74 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 11,400.00 11,400.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2562
จ านวน  3  รายการ 11,400.00 11,400.00                  ลงวนัที่ 5 เม.ย.2562

75 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 31,050.00 31,050.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อะตอมมิคซายน์ฯ บจ.อะตอมมิคซายน์ฯ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2562
จ านวน  1  รายการ 31,050.00 31,050.00                  ลงวนัที่ 5 เม.ย.2562

76 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 15,600.60 15,600.60     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไนน์โกลเด้นท ์กรุ๊ป บจ. ไนน์โกลเด้นท ์กรุ๊ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2562
จ านวน  2  รายการ 15,600.60 15,600.60                  ลงวนัที่ 5 เม.ย.2562

77 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 19,176.00 19,176.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ไทยไดแอกนอสติก บจ. ไทยไดแอกนอสติก ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/2562
จ านวน 1  รายการ 19,176.00 19,176.00                  ลงวนัที่ 10 เม.ย. 2562

78 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8,740.00        8,740.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี

 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี

คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 226

จ านวน 3 รายการ                     8,740.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
79 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 26,000.00      26,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอวาลิส  บจ.ไบโอวาลิส คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 227

จ านวน 1 รายการ                   26,000.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
80 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,865.00        4,865.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอฟาร์มเคมิคัลส์  บจ.ไบโอฟาร์มเคมิคัลส์ คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/ 228

จ านวน 1 รายการ                     4,865.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
81 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 16,400.00      16,400.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.โอสถอินเตอร์แลบบอ

ราทอร่ีส์
 บจ.โอสถอินเตอร์แลบบอ
ราทอร่ีส์

คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 229

จ านวน 1 รายการ                   16,400.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
82 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 72,124.84      72,124.84 วธิเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 230

จ านวน 20 รายการ                   72,124.84 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
83 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 18,720.00      18,720.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.เยนเนอรัล ฮอสปตัิส 

โปรดัคส์
 บมจ.เยนเนอรัล ฮอสปตัิส 
โปรดัคส์

คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 231

จ านวน 3 รายการ                   18,720.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

84 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,800.00        2,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แสงไทยเมดิคอล  บจ.แสงไทยเมดิคอล คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/ 232
จ านวน 2 รายการ                     2,800.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.

85 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,800.00        1,800.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969)

 บจ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอ
ร่ีส์ (1969)

คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/ 233

จ านวน 1 รายการ                     1,800.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
86 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,750.80        4,750.80 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอ็กซ์  บจ.อาร์เอ็กซ์ คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/ 234

จ านวน 2 รายการ                     4,750.80 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
87 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,890.00        1,890.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบ

บอเรตอร่ี
 หจก.แอล.บ.ีเอส. แลบ
บอเรตอร่ี

คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/ 235

จ านวน 3 รายการ                     1,890.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
88 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,375.00        2,375.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. แก้วมังกรเภสัช  บจ. แก้วมังกรเภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/ 236

จ านวน 1 รายการ                     2,375.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
89 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,900.00        4,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.บรูพาโอสถ  บจ.บรูพาโอสถ คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/ 237

จ านวน 1 รายการ                     4,900.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
90 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8,920.00        8,920.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ฟาร์มาแลนด์ (1982)  บจ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 238

จ านวน 3 รายการ                     8,920.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
91 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,952.00        5,952.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หสส. พรีเมด ฟาร์ม่า  หสส. พรีเมด ฟาร์ม่า คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 239

จ านวน 1 รายการ                     5,952.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
92 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,886.52        6,886.52 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สหแพทย์เภสัช  บจ.สหแพทย์เภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 240

จ านวน 2 รายการ                     6,886.52 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
93 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,480.00        1,480.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี  หจก.ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/ 241

จ านวน 1 รายการ                     1,480.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 3 เม.ย. 2562.
94 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,675.00      10,675.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 

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

คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 242

จ านวน 2 รายการ                   10,675.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 5 เม.ย. 2562.
95 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,926.00        1,926.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิ

สติกส์  (สีลม)
 บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิ
สติกส์  (สีลม)

คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/ 243



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ                     1,926.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 5 เม.ย. 2562.
96 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 39,129.90      39,129.90 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอร์โรแคร์  บจ.แอร์โรแคร์ คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 244

จ านวน 3 รายการ                   39,129.90 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 5 เม.ย. 2562.
97 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,240.00        2,240.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ  บจ.ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/ 245

จ านวน 1 รายการ                     2,240.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 5 เม.ย. 2562.
98 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,100.00        1,100.00 วธิเีฉพาะเจาะจง คณะกรรมการอาหารและยา  คณะกรรมการอาหารและยา คัดเลือกตามเกณฑ์ ชม.0032.303.13/ 246

จ านวน 1 รายการ                     1,100.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
99 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 94,745.50      94,745.50 วธิเีฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 247

จ านวน 16 รายการ                   94,745.50 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
100 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8,453.00        8,453.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Great 

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 248

จ านวน 1 รายการ                     8,453.00 คัดเลือกตามเกณฑ์
101 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,850.00        2,850.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอตแลนต้าเมดดิคแคร์ บจ.แอตแลนต้าเมดดิคแคร์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ชม.0032.303.13/ 249

จ านวน 1 รายการ                     2,850.00 คัดเลือกตามเกณฑ์
102 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,830.00        4,830.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน  บจ.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ชม.0032.303.13/ 250

จ านวน 2 รายการ                     4,830.00 คัดเลือกตามเกณฑ์
103 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,260.00        3,260.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ชม.0032.303.13/ 251

จ านวน 2 รายการ                     3,260.00 คัดเลือกตามเกณฑ์
104 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,250.00        6,250.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ท.ีพ.ีดรัก แลบบอรา

ทอร่ีส์ (1969)
 บจ. ท.ีพ.ีดรัก แลบบอรา
ทอร่ีส์ (1969)

พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 252

จ านวน 1 รายการ                     6,250.00 คัดเลือกตามเกณฑ์
105 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,950.00        6,950.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 

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

พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 253

จ านวน 3 รายการ                     6,950.00 คัดเลือกตามเกณฑ์

ลงวนัที่ 17 เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 22 เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 22 เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 22 เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 22 เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 22 เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 22 เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 22 เม.ย. 2562.



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

106 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,850.00        2,850.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์  บจ.ท ีเอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ชม.0032.303.13/ 254
จ านวน 1 รายการ                     2,850.00 คัดเลือกตามเกณฑ์

107 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,542.52        1,542.52 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.วทิยาศรม  บจ.วทิยาศรม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ชม.0032.303.13/ 255
จ านวน 2 รายการ                     1,542.52 คัดเลือกตามเกณฑ์

108 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 14,360.00      14,360.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี

 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี

พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 256

จ านวน 1 รายการ                   14,360.00 คัดเลือกตามเกณฑ์
109 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,958.10        1,958.10 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ดีเคเอสเอช (ประเทศ

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

พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ชม.0032.303.13/ 257

จ านวน 1 รายการ                     1,958.10 คัดเลือกตามเกณฑ์
110 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 26,970.00      26,970.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ฟาร์มาดิกา  บจ.ฟาร์มาดิกา พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ใบส่ังซ้ือเลขที่ 258

จ านวน 2 รายการ                   26,970.00 คัดเลือกตามเกณฑ์
111 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 51,360.00      51,360.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ฮีลลอล ฟาร์มาซุติคอล  บจ.ฮีลลอล ฟาร์มาซุติคอล พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

จ านวน 1 รายการ                   51,360.00 คัดเลือกตามเกณฑ์
112 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,509.00        4,509.00 วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี  หจก.ภญิโญฟาร์มาซี พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ชม.0032.303.13/ 260

จ านวน 2 รายการ                     4,509.00 คัดเลือกตามเกณฑ์
113 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,600.00        2,600.00 วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.มาสุ  บจ.มาสุ พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ชม.0032.303.13/ 261

จ านวน 1 รายการ                     2,600.00 คัดเลือกตามเกณฑ์

ลงวนัที่ 22 เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 23เม.ย. 2562.

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 259

ลงวนัที่ 23เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 23เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 23เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 23เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 23เม.ย. 2562.

ลงวนัที่ 23เม.ย. 2562.






















