
แบบ สขร. 1

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

1. จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,675.00       8,675.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.จันทร์สม แก้วอูป น.ส.จันทร์สม แก้วอูป ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 1/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,675.00 8,675.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

2 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,675.00       8,675.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางสุวภิา ธจิุ่ม นางสุวภิา ธจิุ่ม ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 2/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,675.00 8,675.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

3 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,600.00       8,600.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางอ านวย พงุขาว นางอ านวย พงุขาว ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 3/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 8,600.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

4 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 8,675.00       8,675.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง นางเสาร์แก้ว ศิริแปง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 4/2562
งานท าความสะอาดอาคาร จ านวน 1 รายการ 8,675.00 8,675.00 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 11,435.00     11,435.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั น.ส.มณฑิรา ต้ือบวั ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 6/2562
งานการเงินและบญัชี จ านวน 1 รายการ 11,435.00 11,435.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

7 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 7,942.50       7,942.50       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ธญัญรัตน์  พงพงั น.ส.ธญัญรัตน์  พงพงั ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 7/2562
งานการเงินและบญัชี จ านวน 1 รายการ 7,942.50 7,942.50 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

8 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

9 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

10 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

11 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 9,795.00       9,795.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.เพญ็นภา เสรีลักขณา น.ส.เพญ็นภา เสรีลักขณา ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 11/2562
นักวชิาการสาธารณสุข จ านวน 1 รายการ 9,795.00 9,795.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
โรงพยาบาลแม่ออน

วันที่    31    เดือน    มกราคม    พ.ศ.  2562

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 10,750.00     10,750.00     วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.สุกัญญา เกิดสุข น.ส.สุกัญญา เกิดสุข ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 12/2562
นักการจัดการทั่วไป จ านวน 1 รายการ 10,750.00 10,750.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

13 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

14 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

15 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

16 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 11,225.00     11,225.00     วธิเีฉพาะเจาะจง นายรุทธพล กองบญุเทยีม นายรุทธพล กองบญุเทยีม ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 17/2562
นักวชิาการคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 11,225.00 11,225.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

17 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 6,892.00       6,892.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายกมล  เม็ดดี นายกมล  เม็ดดี ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 18/2562
งานบริหารทั่วไป จ านวน 1 รายการ 6,892.00 6,892.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

18 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 9,085.00       9,085.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ปฏพิทัธ ์ ดวงแสง น.ส.ปฏพิทัธ ์ ดวงแสง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 19/2562
นักกิจกรรมบ าบดั จ านวน 1 รายการ 9,085.00 9,085.00 ลงวนัที่ 1 ต.ค. 2561

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

20 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 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

21 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

22 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 4,735.00       4,735.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.ประทมุพร  แซ่ย่าง น.ส.ประทมุพร  แซ่ย่าง ตามสัญญาจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 23/2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 รายการ 4,735.00 4,735.00 ลงวนัที่ 16 ม.ค. 2561

23 จัดจ้างเหมาบคุคลธรรมดาปฎบิติั 3,000.00       3,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา น.ส.พนมพร  ไชยปญัญา ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/ 409
ผู้ปว่ยคลินิกพเิศษ จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 ลงวนัที่  2  ม.ค. 2562

24 จัดจ้างก าจัดและขนขยะติดเชื้อ 7,680.00       7,680.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ส.เร่ืองโรจน์สระบรีุ หจก.ส.เร่ืองโรจน์สระบรีุ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที่  49/2562
จ านวน 1 รายการ 7,680.00 7,680.00 ลงวนัที่  2 ม.ค. 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
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ราคาที่เสนอ
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โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

25 จัดซ้ือวสัดุบริโภค 5,420.00       5,420.00       วธิเีฉพาะเจาะจง นายทองสุข  ปางจันทร์ นายทองสุข  ปางจันทร์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขที่  50/2562
จ านวน 1 รายการ 5,420.00 5,420.00 ลงวนัที่  2 ม.ค. 2562

26 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 6,982.50       6,982.50       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ บจ.เอส เค โอ เอ เซ็นเตอร์ ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที่  51/2562
จ านวน 1 รายการ 6,982.50 6,982.50 ลงวนัที่  2 ม.ค. 2562

27 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 26,517.00     26,517.00     วธิเีฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรบ้านสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรบา้นสหกรณ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2562
จ านวน 2 รายการ 26,517.00 26,517.00 ลงวนัที่  2 ม.ค. 2562

28 จัดจ้างก าจัดและขนขยะมูลฝอย 4,000.00       4,000.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เชียงใหม่เมื่องสะอาด จ ากดั บ.เชียงใหม่เมือ่งสะอาด จ ากดั ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ชม 0032.301.12/ 423
จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 ลงวนัที่  2 ม.ค. 2562

29 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,640.00       2,640.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ บจ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 427
จ านวน 2 รายการ 2,640.00 2,640.00 ลงวนัที่ 3 ม.ค.2562

30 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 2,246.00       2,246.00       วธิเีฉพาะเจาะจง บมจ.โฮมโปรดักส์ฯ บมจ.โฮมโปรดักส์ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 428
จ านวน 4 รายการ 2,246.00 2,246.00 ลงวนัที่ 3 ม.ค.2562

31 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร 140.00          140.00          วธิเีฉพาะเจาะจง โชกุนฟาร์ม โชกุนฟาร์ม สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 429
จ านวน 1 รายการ 140.00 140.00 ลงวนัที่ 3 ม.ค.2562

32 จัดเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 820.00          820.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.กสท.โทรคมนาคม บจ.กสท.โทรคมนาคม สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 433
จ านวน 1 รายการ 820.00 820.00 ลงวนัที่ 3 ม.ค.2562

33 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 110.00          110.00          วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านขวญัเรือนการจักร์ ร้านขวญัเรือนการจักร์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 437
จ านวน 1 รายการ 110.00 110.00 ลงวนัที่ 3 ม.ค.2562

34 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 8,656.00       8,656.00       วธิเีฉพาะเจาะจง เอ.เอ. การไฟฟา้ เอ.เอ. การไฟฟา้ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2562
จ านวน 15 รายการ 8,656.00 8,656.00 ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562

35 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 7,943.00       7,943.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ หจก.สมุดลานนาเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2562
จ านวน 18 รายการ 7,943.00 7,943.00 ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562

36 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 150.00          150.00          วธิเีฉพาะเจาะจง เอกการแวน่ เอกการแวน่ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 443
จ านวน 1 รายการ 150.00 150.00 ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562

37 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 220.00          220.00          วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่วทิยาพาณิชย์ บจ.เชียงใหม่วทิยาพาณิชย์ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 444
จ านวน 1 รายการ 220.00 220.00 ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

38 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 14,650.00     14,650.00     วธิเีฉพาะเจาะจง ธ.ธ. ธนาวฒัน์ ธ.ธ. ธนาวฒัน์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2562
จ านวน 2 รายการ 14,650.00 14,650.00 ลงวนัที่ 7 ม.ค. 2562

39 จัดจ้างตรวจเช็คและเปล่ียน 2,889.00       2,889.00       วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มอี ลานนา เซอร์วสิ หจก.เอม็อ ีลานนา เซอร์วิส สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 449
Pre filter จ านวน ๑ งาน 2,889.00 2,889.00 ลงวนัที่ 7 ม.ค. 2562

40 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 16,188.00     16,188.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เชียงใหม่แจนิโทรเรียล บจ.เชียงใหม่แจนิโทรเรียล สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  56/2562
จ านวน 3 รายการ 16,188.00 16,188.00 ลงวนัที่ 7 ม.ค. 2562

41 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 27,489.00     27,489.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่ ร.รุ่งเรือง หจก.เชียงใหม่ ร.รุ่งเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  57/2562
จ านวน 14 รายการ 27,489.00 27,489.00 ลงวนัที่ 7 ม.ค. 2562

42 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 27,000.00     27,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่เมดิคอล หจก.เชียงใหม่เมดิคอล สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  58/2562
จ านวน 1 รายการ 27,000.00 27,000.00 ลงวนัที่ 7 ม.ค. 2562

43 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 31,910.00     31,910.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บญุญวัฒนอ์นิเตอร์เนชัน่แนล บญุญวัฒนอ์นิเตอร์เนชั่นแนล สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  59/2562
จ านวน 10 รายการ 31,910.00 31,910.00 ลงวนัที่ 7 ม.ค. 2562

44 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 27,000.00     27,000.00     วธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ.ท.ีพ.ีอินเตอร์เมดิคอล บจ.เอ.ที.พี.อินเตอร์เมดิคอล สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  60/2562
จ านวน 1 รายการ 27,000.00 27,000.00 ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2562

45 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 10,240.00     10,240.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ หจก.เชียงใหม่พรภณัฑ์ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  61/2562
จ านวน  5 รายการ 10,240.00 10,240.00 ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2562

46 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,500.00       2,500.00       เฉพาะเจาะจง นางยุพนิ บญุมาค า นางยุพนิ บญุมาค า สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 461
จ านวน  1 รายการ 2,500.00 2,500.00 ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2562

47 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 60.00            60.00            เฉพาะเจาะจง นายเชย  พทุธเชียว นายเชย  พทุธเชียว สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 462
จ านวน  1 รายการ 60.00 60.00 ลงวนัที่ 8 ม.ค. 2562

48 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 80.00            80.00            เฉพาะเจาะจง เอกการแวน่ เอกการแวน่ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.301.12/ 464
จ านวน 1 รายการ 80.00 80.00 ลงวนัที่ 10 ม.ค. 2562

49 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและชนส่ง 14,400.00     14,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เฮงสวสัด์ิยางยนต์ฯ หจก.เฮงสวสัด์ิยางยนต์ฯ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  62/2562
จ านวน 1 รายการ 14,400.00 14,400.00 ลงวนัที่ 10 ม.ค. 2562

50 จัดจ้างปรับปรุงระบบ 75,000.00     75,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.โอเพนซอร์สเทคโนโลยี บจ.โอเพนซอร์สเทคโนโลยี สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขที่ 64/2562
Hospital OS จ านวน 1 งาน 75,000.00 75,000.00 ลงวนัที่ 16 ม.ค. 2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

51 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 14,724.00     14,724.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจพรุ่ีงเรือง ร้านเจพรุ่ีงเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่  63/2562
จ านวน 1 รายการ 14,724.00 14,724.00 ลงวนัที่ 14 ม.ค. 2562

52 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 420.00          420.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเกศสุดา ร้านเกศสุดา สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 471

จ านวน 1 รายการ 420.00 420.00 ลงวนัที่ 16 ม.ค. 2562
53 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 4,735.00 4,735.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเจพรุ่ีงเรือง ร้านเจพรุ่ีงเรือง สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 474

จ านวน 6 รายการ 4,735.00 4,735.00 ลงวนัที่ 16 ม.ค. 2562
54 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 14,900.00 14,900.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เอแอนด์เอนโีอเทคโนโลยี บจ.เอแอนด์เอนโีอเทคโนโลยี สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2562

จ านวน 2 รายการ 14,900.00 14,900.00 ลงวนัที่ 18 ม.ค. 2562
55 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 29,310.00     29,310.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี บจ.เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2562

จ านวน 8  รายการ 29,310.00 29,310.00 ลงวนัที่ 18 ม.ค. 2562
56 จัดจ้างปรับปรุงหอ้งเก็บปั๊มน้ า 34,000.00     34,000.00     เฉพาะเจาะจง นายประยุทธ  สุทธะ นายประยุทธ  สุทธะ สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขที่ 68/2562

โรงสูบน้ าประปา จ านวน 1 งาน 34,000.00 34,000.00 ลงวนัที่ 18 ม.ค. 2562
57 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 11,350.00     11,350.00     เฉพาะเจาะจง บจ.พพีเีอสคอนกรีต บจ.พพีเีอสคอนกรีต สืบราคาจากท้องตลาด ใบส่ังจ้างเลขที่ 67/2562

จ านวน 1 รายการ 11,350.00 11,350.00 ลงวนัที่ 18 ม.ค. 2562
58 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้างและประปา 2,700.00       2,700.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ลานาลิติควอเตอร์เวอร์ค หจก.ลานาลิติควอเตอร์เวอร์ค สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 489

จ านวน 1 รายการ 2,700.00 2,700.00 ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562
59 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ 1,990.00       1,990.00       เฉพาะเจาะจง ร้านปรีชา ร้านปรีชา สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 490

จ านวน ๑ งาน 1,990.00 1,990.00 ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562
60 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,230.00       2,230.00       เฉพาะเจาะจง จ านงค์การช่างเชียงใหม่ จ านงค์การช่างเชียงใหม่ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 491

จ านวน 1 รายการ 2,230.00 2,230.00 ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562
61 จ้างซ่อมกล้องวงจรปดิภายใน 4,200.00       4,200.00       เฉพาะเจาะจง นายพลจานดาวเทยีม นายพลจานดาวเทยีม สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 492

โรงพยาบาล จ านวน 1 งาน 4,200.00 4,200.00 ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562
62 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 2,750.00       2,750.00       เฉพาะเจาะจง นายแสงชัย การุณย์ธนา นายแสงชัย การุณย์ธนา สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 493

จ านวน 1 รายการ 2,750.00 2,750.00 ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562
63 จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและชนส่ง 380.00          380.00          เฉพาะเจาะจง นางนิวรรณ ก าแพงแก้ว นางนิวรรณ ก าแพงแก้ว สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.302.12/ 498

จ านวน 1 รายการ 380.00 380.00 ลงวนัที่ 28 ม.ค.2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง
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ราคาที่เสนอ
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เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

64 จัดจ้างเหมาปะยางรถยนต์ 100.00 100.00          เฉพาะเจาะจง อ.บริการ อ.บริการ ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ชม 0032.302.12/
ราชการ จ านวน 1 รายการ 100.00 100.00 ลงวนัที่ 28 ม.ค.2562

65 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 45,640.00 45,640.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน หจก.แม่ปงิอ๊อกซิเจน ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305/ 050
จ านวน 1 รายการ 45,640.00 45,640.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  3 ธ.ค. 2561

66 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,141.80 12,141.80     เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์ม่า บจ.ซิลลิค ฟาร์ม่า ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562016
จ านวน 4 รายการ 12,141.80 12,141.80 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ม.ค.2562

67 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,400.00 5,400.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง บจ.เอ็น ท ีท ีมาร์เก็ตต้ิง ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2562
จ านวน 3 รายการ 5,400.00 5,400.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ม.ค.2562

68 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,785.00 11,785.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย หจก.เอ็น.เทค.ซัพพลาย ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2562
จ านวน 5 รายการ 11,785.00 11,785.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ม.ค.2562

69 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 20,837.00 20,837.00     เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2562

จ านวน 14 รายการ 20,837.00 20,837.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ม.ค.2562
70 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 3,250.00 3,250.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ท.ีเอ็น.เน็ตเวร์ิกโซลูชั่น บจ.ท.ีเอ็น.เน็ตเวร์ิกโซลูชั่น ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305/ 080

จ านวน 2 รายการ 3,250.00 3,250.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ม.ค.2562
71 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,600.00 7,600.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ไอทบู ีซัพพลาย หจก.ไอทบู ีซัพพลาย ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2562

จ านวน 1 รายการ 7,600.00 7,600.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ม.ค.2562
72 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,950.00 2,950.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยก๊อส บจ.ไทยก๊อส ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305/ 082

จ านวน 2 รายการ 2,950.00 2,950.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ม.ค.2562
73 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 2,975.00 2,975.00       เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ซัพพอร์ต ราคาจัดซ้ือร่วม ชม 0032.305/ 083

จ านวน 5 รายการ 2,975.00 2,975.00 จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  7 ม.ค.2562
74 จัดซ้ือวสัดุการแพทย์ 4,000.00 4,000.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็นราฟ -โนเนียสฯ บจ.เอ็นราฟ -โนเนียสฯ สืบราคาจากท้องตลาด ชม 0032.305/ 085

จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 ลงวนัที่  17 ม.ค.2562
75 จัดจ้างเหมาท าฟนัปลอม 15,333.10 15,333.10     เฉพาะเจาะจง สินชัยเดนทลัแลป สินชัยเดนทลัแลป ราคาจา้งคร้ังหลังสุด ใบส่ังจ้างเลขที่ 11/2562

จ านวน 31 รายการ 15,333.10 15,333.10 ลงวนัที่  18 ม.ค.2562
76 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 7,800.00 7,800.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอส.ดี.ทนัตเวช(1988) บจ.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ชม 0032.302.12/ 038

จ านวน 3 รายการ 7,800.00 7,800.00 ป2ี562  ลงวนัที่ 7 ม.ค.2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

77 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 8,360.00 8,360.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ชูมิตร 1967 บจ.ชูมิตร 1967 ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ชม 0032.302.12/ 039
จ านวน 1 รายการ 8,360.00 8,360.00 ป2ี562

78 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 5,037.50 5,037.50       เฉพาะเจาะจง บจ.วอีาร์พ ีเด้นท์ บจ.วอีาร์พ ีเด้นท์ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ชม 0032.302.12/ 040
จ านวน 9 รายการ 5,037.50 5,037.50 ป2ี562

79 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 4,450.13 4,450.13       เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเคเอสชเอชฯ บจ.ดีเคเอสชเอชฯ ราคาจัดซ้ือร่วมเขต ชม 0032.302.12/ 042
จ านวน 4 รายการ 4,450.13 4,450.13 ป2ี562

80 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 7,200.00 7,200.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป บจ.เอ็มพ ีเมดกรุ๊ป ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 27/2562
จ านวน  1  รายการ 7,200.00 7,200.00                  จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  8 ม.ค.2562

81 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,900.00 6,900.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ไบโอเซน บจ.ไบโอเซน ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2562
จ านวน  1  รายการ 6,900.00 6,900.00                  ลงวนัที่  8 ม.ค.2562

82 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 3,570.00 3,570.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป หจก.อินสทรูเม้นทแ์ล็ป ราคาจัดซ้ือร่วม
จ านวน  4  รายการ 3,570.00 3,570.00                  จังหวดัป2ี562

83 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 6,105.00 6,105.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยไดแอกนอสติก บจ.ไทยไดแอกนอสติก ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2562
จ านวน  1  รายการ 6,105.00 6,105.00                  ลงวนัที่  8 ม.ค.2562

84 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 19,000.00 19,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ไทยไดแอกนอสติก บจ.ไทยไดแอกนอสติก ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2562
จ านวน  1  รายการ 19,000.00 19,000.00                ลงวนัที่  10 ม.ค.2562

85 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 9,600.00 9,600.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ไอเมด ลาบอราทอรี บจ.ไอเมด ลาบอราทอรี ราคาจัดซ้ือร่วม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2562
จ านวน  1  รายการ 9,600.00 9,600.00                  จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  18 ม.ค.2562

86 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 4,400.00 4,400.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ บจ.แล็บมาสเตอร์แอ๊ดวานซ์ ราคาจัดซ้ือร่วม
จ านวน  1  รายการ 4,400.00 4,400.00                  จังหวดัป2ี562 ลงวนัที่  18 ม.ค.2562

87 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 17,655.00 17,655.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ไนน์โกลเด้นท ์กรุ๊ป บจ.ไนน์โกลเด้นท ์กรุ๊ป ราคาซ้ือคร้ังหลังสุด ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2562
จ านวน  5  รายการ 17,655.00 17,655.00                ลงวนัที่  22 ม.ค.2562

88 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,180.00 2,180.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เวสโก ฟาร์มาซูติคอล  บจ.เวสโก ฟาร์มาซูติคอล คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 2,180.00                   2,180.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

89 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,295.00 1,295.00       เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบ
บอเรตอร่ี

 หจก. แอล.บ.ีเอส. แลบ
บอเรตอร่ี

คัดเลือกตามเกณฑ์

ชม.0032.303.13/077
ลงวนัที่  8 ม.ค.2562

ชม.0032.303.13/084

 ลงวนัที่ 10 ม.ค.2562

 ลงวนัที่ 18 ม.ค.2562

ชม.0032.303.13/123
ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/124

 ลงวนัที่ 7 ม.ค.2562



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ านวน 3 รายการ 1,295.00                   1,295.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
90 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9,880.00 9,880.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ 

(2517) จ ากัด
 บริษทั พาตาร์แลบ 
(2517) จ ากัด

คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 3 รายการ 9,880.00                   9,880.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

91 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 77,682.00 77,682.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Novo 
Nordisk Phar)

 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Novo
 Nordisk Phar)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 77,682.00                 77,682.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
92 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,143.60 10,143.60     เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Great 

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

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 10,143.60                 10,143.60 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
93 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,819.00 1,819.00       เฉพาะเจาะจง บจ. ซิลลิค ฟาร์มา 

(Novartis)
 บจ. ซิลลิค ฟาร์มา 
(Novartis)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,819.00                   1,819.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
94 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8,575.00 8,575.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 5 รายการ 8,575.00                   8,575.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
95 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 175.00 175.00          เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 3 รายการ 175.00                      175.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
96 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,520.00 4,520.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แก้วมังกรเภสัช  บจ.แก้วมังกรเภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 3 รายการ 4,520.00                   4,520.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
97 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 95,762.80 95,762.80     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 19 รายการ 95,762.80                 95,762.80 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
98 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,900.00 1,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี  หจก.ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,900.00                   1,900.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
99 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9,651.40 9,651.40       เฉพาะเจาะจง บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิ

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

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 3 รายการ 9,651.40                   9,651.40 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
100 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 51,360.00 51,360.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล  บจ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล คัดเลือกตามเกณฑ์

ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  135

ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  132
ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/133
ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  134

ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  129
ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/130

ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/131

ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  126

ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  127

ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/128

ใบส่ังซ้ือเลขที่  125
ลงวนัที่ 4 ม.ค. 2562.



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 51,360.00                 51,360.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
101 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8,350.00 8,350.00       เฉพาะเจาะจง บจ. มาสุ  บจ. มาสุ คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 8,350.00                   8,350.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
102 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,900.00 3,900.00       เฉพาะเจาะจง บจ.มาซา แลบ  บจ.มาซา แลบ คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 3,900.00                   3,900.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
103 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,900.00 3,900.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ

คอล
 บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซู
ติคอล

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 3,900.00                   3,900.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
104 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,250.00 1,250.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ฟาร์มีน่า  บจ.ฟาร์มีน่า คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,250.00                   1,250.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
105 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 936.00 936.00          เฉพาะเจาะจง บจ.แก้วมังกรเภสัช  บจ.แก้วมังกรเภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 936.00                      936.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
106 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 13,600.00 13,600.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล

อินดัสตร้ี
 บจ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติ
คอลอินดัสตร้ี

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 13,600.00                 13,600.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
107 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,350.00 4,350.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี 

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

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 4,350.00                   4,350.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
108 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 34,400.00 34,400.00     เฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 4 รายการ 34,400.00                 34,400.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
109 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 24,139.20 24,139.20     เฉพาะเจาะจง บจ.แอร์โรแคร์  บจ.แอร์โรแคร์ คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 24,139.20                 24,139.20 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
110 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,648.00 1,648.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ยูโทเปี้ยน  บจ.ยูโทเปี้ยน คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 1,648.00                   1,648.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
111 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,560.00 2,560.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอสพเีอส เมดิคอล  บจ.เอสพเีอส เมดิคอล คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 2,560.00                   2,560.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2562.

ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  144
ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/145
ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/146

ใบส่ังซ้ือเลขที่  141

ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/142

ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  143

ชม.0032.303.13/138

ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/139
ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/140
ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2562.

ลงวนัที่ 14 ม.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  136
ลงวนัที่ 14 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/137
ลงวนัที่ 17 ม.ค. 2562.



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

112 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 48,951.66 48,951.66     เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 19 รายการ 48,951.66                 48,951.66 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

113 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,418.20 2,418.20       เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา
(Amdipharma)

 บจ.ซิลลิค ฟาร์มา
(Amdipharma)

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,418.20                   2,418.20 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
114 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,171.40 4,171.40       เฉพาะเจาะจง บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Glaxo)  บจ.ซิลลิค ฟาร์มา (Glaxo) คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 4,171.40                   4,171.40 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
115 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,466.80 3,466.80       เฉพาะเจาะจง บจ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์โลจิ

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

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 3,466.80                   3,466.80 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
116 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,950.00 2,950.00       เฉพาะเจาะจง บมจ.เยเนอรัล ฮอสปตัิส 

โปรดัคส์
 บมจ.เยเนอรัล ฮอสปตัิส 
โปรดัคส์

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,950.00                   2,950.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
117 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,876.44 4,876.44       เฉพาะเจาะจง บจ.สหแพทย์เภสัช  บจ.สหแพทย์เภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 4,876.44                   4,876.44 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
118 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,700.00 1,700.00       เฉพาะเจาะจง บจ.สหแพทย์เภสัช  บจ.สหแพทย์เภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 3 รายการ 1,700.00                   1,700.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
119 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,590.00 1,590.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ภญิโญฟาร์มาซี  หจก.ภญิโญฟาร์มาซี คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 1,590.00                   1,590.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
120 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,580.00 3,580.00       เฉพาะเจาะจง บจ. ฟาร์มาดิกา  บจ. ฟาร์มาดิกา คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 3,580.00                   3,580.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
121 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 4,830.00 4,830.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แก้วมังกรเภสัช  บจ.แก้วมังกรเภสัช คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 4 รายการ 4,830.00                   4,830.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
122 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,673.80       3,673.80       เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม  องค์การเภสัชกรรม คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 3,673.80                   3,673.80 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/150

ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562.

ใบส่ังซ้ือเลขที่  147
ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/148

ชม.0032.303.13/149
ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562.

ชม.0032.303.13/151

ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/152
ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/153
ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/154
ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/155
ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/156
ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/157
ลงวนัที่ 21 ม.ค. 2562.



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้าง

 ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

 ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

123 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 22,750.00 22,750.00     เฉพาะเจาะจง บจ.พรอสฟาร์มา  บจ.พรอสฟาร์มา คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 22,750.00                 22,750.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

124 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,600.00 2,600.00       เฉพาะเจาะจง หสส. พรีเมด ฟาร์ม่า  หสส. พรีเมด ฟาร์ม่า คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 2,600.00                   2,600.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

125 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,520.00 3,520.00       เฉพาะเจาะจง บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม  บจ.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 3,520.00                   3,520.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

126 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 8,260.00 8,260.00       เฉพาะเจาะจง บจ. ซีฟาม  บจ. ซีฟาม คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 2 รายการ 8,260.00                   8,260.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

127 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,593.00 10,593.00     เฉพาะเจาะจง บจ. แอร์โรแคร์  บจ. แอร์โรแคร์ คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 10,593.00                 10,593.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

128 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1,300.00 1,300.00       เฉพาะเจาะจง บจ.มาซา แลบ  บจ.มาซา แลบ คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 1,300.00                   1,300.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

129 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,800.00 2,800.00       เฉพาะเจาะจง บจ. วทิยาศรม  บจ. วทิยาศรม คัดเลือกตามเกณฑ์
จ านวน 1 รายการ 2,800.00                   2,800.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

130 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,130.00 3,130.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล

 บจ.แอตแลนติค ฟาร์มาซู
ติคอล

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 3,130.00                   3,130.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
131 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 2,280.00 2,280.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  บจ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 1 รายการ 2,280.00                   2,280.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง
132 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 3,560.00 3,560.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอ

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

คัดเลือกตามเกณฑ์

จ านวน 2 รายการ 3,560.00                   3,560.00 พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  158
ลงวนัที่ 28 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/159
ลงวนัที่ 28 ม.ค. 2562.

ชม.0032.303.13/165

ลงวนัที่ 31 ม.ค. 2562.

ชม.0032.303.13/160
ลงวนัที่ 28 ม.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  161
ลงวนัที่ 28 ม.ค. 2562.
ใบส่ังซ้ือเลขที่  162
ลงวนัที่ 28 ม.ค. 2562.

ชม.0032.303.13/166
ลงวนัที่ 31 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/167

ลงวนัที่ 31 ม.ค. 2562.

ชม.0032.303.13/163
ลงวนัที่ 28 ม.ค. 2562.
ชม.0032.303.13/164
ลงวนัที่ 28 ม.ค. 2562.


