
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เลือกโดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือ ว.ส ำนักงำน/2 รำยกำร 2,780.00        2,780.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิยมพำนิชทุ่งพร้ำว 2555 (2,780) หจก.นิยมพำนิชทุ่งพร้ำว 2555 เกณฑ์รำคำ บส.0038 ลว.4 ตุลำคม 2560
2 ซ้ือ ว.ส ำนักงำน/1 รำยกำร 1,090.00        1,090.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิยมพำนิชทุ่งพร้ำว 2555 (1,090) หจก.นิยมพำนิชทุ่งพร้ำว 2556 เกณฑ์รำคำ บส.0039 ลว.4 ตุลำคม 2560
3 ซ้ือ ว.ส ำนักงำน/1 รำยกำร 580.00          580.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้องวิว (580) ร้ำนน้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0067 ลว.6 ตุลำคม 2560
4 ซ้ือ ว.ส ำนักงำน/21 รำยกำร 21,310.00      21,310.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้องวิว (21,310) ร้ำนน้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0082 ลว.18 ตุลำคม 2560
5 ซ้ือ ว.ส ำนักงำน/3 รำยกำร 3,900.00        3,900.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุลลำมีเดียอำตส์ (3,900) ร้ำนอุลำมีเดียอำตส์ เกณฑ์รำคำ บส.0131 ลว.24 ตุลำคม 2560
6 ซ้ือ ว.ส ำนักงำน/1 รำยกำร 6,750.00        6,750.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนกุ๊ดลำเบล (6,750) ร้ำนกุ๊ดลำเบล เกณฑ์รำคำ บส.0129 ลว.24 ตุลำคม 2560
7 ซ้ือ ว.ไฟฟำ้และวิทย/ุ16 รำยกำร 5,179.00        5,179.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค เอ วัสดุภณัฑ์ (5,179) ร้ำน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0053 ลว.6 ตุลำคม 2560
8 ซ้ือ ว.ไฟฟำ้และวิทย/ุ1 รำยกำร 535.00          535.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท นำนำแมชชินพำร์ท จ ำกัด (535) บริษัท นำนำแมชชินพำร์ท จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0074 ลว.10 ตุลำคม 2560
9 ซ้ือ ว.ประปำ/10 รำยกำร 1,614.00        1,614.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน นิรันดร์อิฐบล๊อค (1,614) ร้ำนนิรันดร์อิฐบล๊อค เกณฑ์รำคำ บส.0056 ลว.6 ตุลำคม 2560
10 ซ้ือ ว.โฆษณำและเผยแพร่/1 รำยกำร 850.00          850.00           เฉพำะเจำะจง หจก.นิยมพำนิชทุ่งพร้ำว 2555 (850) หจก.นิยมพำนิชทุ่งพร้ำว 2555 เกณฑ์รำคำ บส.0040 ลว.4 ตุลำคม 2560
11 ซ้ือ ค.โฆษณำและเผยแพร่/1 รำยกำร 5,425.00        5,425.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิยมพำนิชทุ่งพร้ำว 2555 (5,425) หจก.นิยมพำนิชทุ่งพร้ำว 2555 เกณฑ์รำคำ บส.0037 ลว.4 ตุลำคม 2560
12 ซ้ือ ว.กำรเกษตร/1 รำยกำร 2,000.00        2,000.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เทพนฤมิตร วัสดุ (2,000) หจก.เทพนฤมิตร วัสดุ เกณฑ์รำคำ บส.0122 ลว.20 ตุลำคม 2560
13 ซ้ือ ว.ก่อสร้ำง/21 รำยกำร 8,222.00        8,222.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค เอ วัสดุภณัฑ์ (8,222) ร้ำน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0011 ลว.2 ตุลำคม 2560
14 ซ้ือ ว.ก่อสร้ำง/8 รำยกำร 3,200.00        3,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค เอ วัสดุภณัฑ์ (3,200) ร้ำน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0012 ลว.2 ตุลำคม 2560
15 จ้ำงซ่อมยำนพำหนะและขนส่ง/1 รำยกำร 200.00          200.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท บี-ควิก จ ำกัด (200) บริษัท บี-ควิก จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0036 ลว.4 ตุลำคม 2560
16 จ้ำงซ่อมยำนพำหนะและขนส่ง/7 รำยกำร 29,050.00      29,050.00       เฉพำะเจำะจง บจก. สไมล์เวย์ออโต้พำร์ท (29,050) บจก.สไมล์เวย์ออโต้พำร์ท เกณฑ์รำคำ บส.0081 ลว.16 ตุลำคม 2560
17 เช่ำบริกำร BMS-HOSxp ปี 61/1รำยกำร 18,050.00      18,050.00       เฉพำะเจำะจง บจก. บำงกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์  (18,050) บจก.บำงกอกเมดิคอล ซอฟต์แวร์ เกณฑ์รำคำ บส.0123 ลว.20 ตุลำคม 2560
18 ซ้ือ ว.คอมพวิเตอร์/2 รำยกำร 27,600.00      27,600.00       เฉพำะเจำะจง หจก.ท๊อปเทลเพำเวอร์ (27,600) หจก.ท๊อปเทลเพำเวอร์ เกณฑ์รำคำ บส.0130 ลว.24 ตุลำคม 2560
19 ซ้ือ ว.คอมพวิเตอร์/1 รำยกำร 24,000.00      24,000.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่เมดิคอล (24,000) หจก.เชียงใหม่เมดิคอล เกณฑ์รำคำ บส.0148 ลว.27 ตุลำคม 2560
20 ซ้ือ ว.งำนบ้ำนงำนครัว/22 รำยกำร 13,185.00      13,185.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้องวิว (13,185) ร้ำนน้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0083 ลว.18 ตุลำคม 2560
21 ซ้ือ ว.งำนบ้ำนงำนครัว/6 รำยกำร 18,035.00      18,035.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไอดีเมด (18,035) ร้ำนไอดีเมด เกณฑ์รำคำ บส.0084 ลว.18 ตุลำคม 2560
22 ซ้ือ ว.งำนบ้ำนงำนครัว/6 รำยกำร 22,050.00      22,050.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมกำรค้ำ (22,050) ร้ำนสยำมกำรค้ำ เกณฑ์รำคำ บส.0128 ลว.24 ตุลำคม 2560
23 ซ้ือ ว.งำนบ้ำนงำนครัว/2 รำยกำร 13,920.00      13,920.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลำย (13,920) บจก.ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลำย เกณฑ์รำคำ บส.0153 ลว.27 ตุลำคม 2560

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
วันที่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (3 รำยกำร) 5,500.00            5,500.00              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัเซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ (5,500.-) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดัเซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0027 ลว.04 ต.ค. 60

2 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (2 รำยกำร) 2,415.00            2,415.00              เฉพำะเจำะจง บ.ยูนิต้ี เด็นตัล จ ำกดั (2,415.-) บ.ยูนิต้ี เด็นตัล จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0028 ลว.04 ต.ค. 60

3 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 1,075.00            1,075.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท ว ีอำร์ พี เด้นท์ จ ำกดั  (1,075.-) บริษัท ว ีอำร์ พี เด้นท์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0057 ลว.06 ต.ค. 60

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
วันที่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัทีง่านที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (2 รำยกำร)1,080.00        1,080.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป(1,080.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0150 ลว.27 ต.ค. 60
2 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (1รำยกำร)2,900.00        2,900.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป(2,900.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0151 ลว.27 ต.ค. 60
3 จ้ำงซ่อมวัสดุกำรแพทย์ 3,500.00        3,500.00         เฉพำะเจำะจง เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส (3,500.-)เมดิคอลอีควิปเมนท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0055 ลว.06 ต.ค. 60

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
วันที่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัทีง่านที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์8 รำยกำร 14,944.00      14,944.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ไอเมด ลำบอรำทอร่ี  (14,944) บจก. ไอเมด ลำบอรำทอร่ี เกณฑ์รำคำ บส.0001 ลว. 2 ตุลำคม 2560
2 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์4 รำยกำร 12,150.00      12,150.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทเอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ำกัด (12,150) บริษัทเอ็มพ ีเมดกรุ๊ป จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0002 ลว. 2 ตุลำคม 2560
3 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์1 รำยกำร 12,198.00      12,198.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด (12,198) บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0003 ลว. 2 ตุลำคม 2560
4 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์2 รำยกำร 7,000.00        7,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอเซน จ ำกัด (7,000) บริษัท ไบโอเซน จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0004 ลว. 2 ตุลำคม 2560
5 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์2 รำยกำร 3,875.00        3,875.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด (3,875) บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0058 ลว.6 ตุลำคม 2560
6 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์1 รำยกำร 86,875.00      86,875.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ไทย ไดแอ็กนอสติก (86,875) บจก. ไทย ไดแอ็กนอสติก เกณฑ์รำคำ บส.0071 ลว. 10 ตุลำคม 2560
7 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์2 รำยกำร 31,110.00      31,110.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป  (31,110) บจก. ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป เกณฑ์รำคำ บส.0072 ลว.10 ตุลำคม 2560
8 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์1 รำยกำร 5,100.00        5,100.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน พงศ์เวชภณัฑ์ (5,100) ร้ำน พงศ์เวชภณัฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0073 ลว. 10 ตุลำคม 2560
9 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์3 รำยกำร 23,720.00      23,720.00       เฉพำะเจำะจง บจก.  ไทย ไดแอ็กนอสติก  (23,720) บจก.  ไทย ไดแอ็กนอสติก เกณฑ์รำคำ บส.0115 ลว.18 ตุลำคม 2560
10 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์2 รำยกำร 5,136.00        5,136.00         เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลิง (5,136) หจก.เชียงใหม่กำรดับเพลิง เกณฑ์รำคำ บส.0121 ลว. 20 ตุลำคม 2560
11 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์3 รำยกำร 7,390.00        7,390.00         เฉพำะเจำะจง บจก. ไอเมด ลำบอรำทอร่ี (7,390) บจก. ไอเมด ลำบอรำทอร่ี เกณฑ์รำคำ บส.0149 ลว. 27 ตุลำคม 2560
12 ซ้ือ ว.วทิยำศำสตร์กำรแพทย/์2 รำยกำร 14,900.00      14,900.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท วิทยำศรม จ ำกัด (14,900) บริษัท วิทยำศรม จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0155 ลว. 30 ตุลำคม 2560
13 ซ้ือ ว.วิทยำศำสตร์กำรแพทย/์1 รำยกำร 37,386.00      37,386.00       E-biding บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอร่ี (37,386) บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอร่ี เกณฑ์รำคำ บส.1445 ลว. 29 กันยำยน 2560
14 ซ้ือ ว.วิทยำศำสตร์กำรแพทย/์18 รำยกำร 68,894.00      68,894.00       E-biding บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอร่ี (68,894) บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอร่ี เกณฑ์รำคำ บส.1446 ลว. 29 กันยำยน 2560

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
วันที่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 21,600.00      21,600.00       เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม (21,600) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0024/2561 ลว.6ตค2560
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,401.20        7,401.20         เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม (7,401.20) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0024/2561 ลว.6ตค2560
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 66,359.60      66,359.60       เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม (66,359.60) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0024/2561 ลว.6ตค2560
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,080.00        2,080.00         เฉพำะเจำะจง หจก.แอล บี เอส แลบบอเรตอร่ี(2,080) หจก.แอล บี เอส แลบบอเรตอร่ี เกณฑ์รำคำ 0022/2561 ลว.3ตค2560
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,200.00        9,200.00         เฉพำะเจำะจง บจก. โอสถ อินเตอร์ แลบบอรำทอร่ี(9,200) บจก. โอสถ อินเตอร์ แลบบอรำทอร่ี เกณฑ์รำคำ 0041/2561 ลว.9ตค2560
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,300.00        9,300.00         เฉพำะเจำะจง บจก. แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์(9,300) บจก. แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ เกณฑ์รำคำ 0023/2561 ลว.3ตค2560
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,500.00        3,500.00         เฉพำะเจำะจง บจก. แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์(3,500) บจก. แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ เกณฑ์รำคำ 0023/2561 ลว.3ตค2560
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,625.00      10,625.00       เฉพำะเจำะจง บจก. เอสพเีอส เมดิคอล(10,625) บจก. เอสพเีอส เมดิคอล เกณฑ์รำคำ 0043/2561 ลว.9ตค2560
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 17,940.00      17,940.00       เฉพำะเจำะจง บจก. พำตำร์แลบ (2517)(17,940) บจก. พำตำร์แลบ (2517) เกณฑ์รำคำ 0044/2561 9ตค2560
10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 8,750.00        8,750.00         เฉพำะเจำะจง บจก. โปลิฟำร์มำ(8,750) บจก. โปลิฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0042/2561 9ตค2560
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,850.00        9,850.00         เฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี(9,850) บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี เกณฑ์รำคำ 0021/2561 3ตค2560
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 54,200.00      54,200.00       เฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี(54,200) บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี เกณฑ์รำคำ 0021/2561 3ตค2560
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 42,177.50      42,177.50       เฉพำะเจำะจง บจก. ทีแมน ฟำร์มำ(42,177.50) บจก. ทีแมน ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0026/2561 3ตค2560
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,400.00        5,400.00         เฉพำะเจำะจง บจก. ที โอ เคมีคอลส์ (1979)(5,400) บจก. ที โอ เคมีคอลส์ (1979) เกณฑ์รำคำ 0020/2561 3ตค2560
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,717.18        3,717.18         เฉพำะเจำะจง บจก. ซิลลิคฟำร์มำ(3,717.18) บจก. ซิลลิคฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0019/2561 3ตค2560
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 73,830.00      73,830.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ซิลลิคฟำร์มำ(73,830) บจก. ซิลลิคฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0019/2561 3ตค2560
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,700.00      11,700.00       เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม(11,700) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0025/2561 ลว27ตค2560
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 271,169.24     271,169.24      เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม(271,169.24) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0025/2561 ลว27ตค2560
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 13,200.00      13,200.00       เฉพำะเจำะจง หจก. จีไอเอส ฟำร์มำ(13,200) หจก. จีไอเอส ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0047/2561 ลว.9ตค2560
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 27,500.00      27,500.00       เฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี(27,500) บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี เกณฑ์รำคำ 0045/2561 ลว.9ตค2560
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 18,511.00      18,511.00       เฉพำะเจำะจง บจก. บี เอ็ล ฮ้ัว(18,511) บจก. บี เอ็ล ฮ้ัว เกณฑ์รำคำ 0048/2561 ลว.9ตค2560
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 15,000.00      15,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ไทยเอฟดี(15,000) บจก. ไทยเอฟดี เกณฑ์รำคำ 0049/2561 ลว.9ตค2560
23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 963.00          963.00           เฉพำะเจำะจง บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)(963) บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เกณฑ์รำคำ 0046/2561 ลว.9ตค2560
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 34,186.50      34,186.50       เฉพำะเจำะจง บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)(34,186.50) บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เกณฑ์รำคำ 0046/2561 ลว.9ตค2560
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 963.00          963.00           เฉพำะเจำะจง บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)(963) บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เกณฑ์รำคำ 0046/2561 ลว.9ตค2560
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 24,000.00      24,000.00       เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม(24,000) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0024/2561 ลว.24ตค2560
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 64,600.00      64,600.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์(64,600) บจก. ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ เกณฑ์รำคำ 0050/2561 ลว.9ตค2560
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,310.00        4,310.00         เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม(4,310) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0017/2561 ลว.17ตค2560
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,835.00        2,835.00         เฉพำะเจำะจง หสม. พรีเมด ฟำร์มำ(2,835) หสม. พรีเมด ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0086/2561 ลว.9ตค2560
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 15,300.00      15,300.00       เฉพำะเจำะจง หสม. พรีเมด ฟำร์มำ(15,300) หสม. พรีเมด ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0086/2561 ลว.9ตค2560

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
วันที่ 31  เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัทีง่านที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,715.00      11,715.00       เฉพำะเจำะจง หสน.โรงงำนเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย(11,715) หสน.โรงงำนเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เกณฑ์รำคำ 0090/2561 ลว.19ตค2560
32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,750.00        5,750.00         เฉพำะเจำะจง โรงงำนเภสัชกรรมทหำร(5,750) โรงงำนเภสัชกรรมทหำร เกณฑ์รำคำ 0096/2561 ลว.19ตค2560
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 85,170.00      85,170.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง(85,170) บจก. ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง เกณฑ์รำคำ 0088/2561 ลว.19ตค2560
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 16,450.00      16,450.00       เฉพำะเจำะจง บจก.โรงงำนเภสัชอตุสำหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย(16,450) บจก.โรงงำนเภสัชอตุสำหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย เกณฑ์รำคำ 0097/2561 ลว.19ตค2560
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,000.00        6,000.00         เฉพำะเจำะจง บจก. ยูเนียนเมดดิคอล ประเทศไทย(6,000) บจก. ยูเนียนเมดดิคอล ประเทศไทย เกณฑ์รำคำ 0095/2561 ลว.19ตค2560
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 24,900.00      24,900.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ฟำร์มำฮอฟ(24,900) บจก. ฟำร์มำฮอฟ เกณฑ์รำคำ 0102/2561 ลว.19ตค2560
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 32,620.00      32,620.00       เฉพำะเจำะจง บจก. พรอส ฟำร์มำ(32,600) บจก. พรอส ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0092/2561 ลว.19ตค2560
38 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 32,135.00      32,135.00       เฉพำะเจำะจง บจก. โปลิฟำร์มำ(32,135) บจก. โปลิฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0099/2561 ลว.19ตค2560
39 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,910.00        7,910.00         เฉพำะเจำะจง บจก. บี เอม ฟำร์มำซี(7,910) บจก. บี เอม ฟำร์มำซี เกณฑ์รำคำ 0087/2561 ลว.19ตค2560
40 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 15,695.00      15,695.00       เฉพำะเจำะจง บจก. นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น(15,695) บจก. นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น เกณฑ์รำคำ 0098/2561 ลว.19ตค2560
41 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 12,840.00      12,840.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์(12,840) บจก. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เกณฑ์รำคำ 0093/2561 ลว.19ตค2560
42 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 93,625.00      93,625.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์(93,625) บจก. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เกณฑ์รำคำ 0093/2561 ลว.19ตค2560
43 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 11,969.90      11,969.90       เฉพำะเจำะจง บจก. จรูญเภสัช(11,969.90) บจก. จรูญเภสัช เกณฑ์รำคำ 0094/2561 ลว.19ตค2560
44 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,015.00        4,015.00         เฉพำะเจำะจง บจก. คอนติเนนเติล-ฟำร์ม(4,015) บจก. คอนติเนนเติล-ฟำร์ม เกณฑ์รำคำ 0029/2561 ลว.5ตค2560
45 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,000.00        9,000.00         เฉพำะเจำะจง บจก. โอสถ อินเตอร์ แลบบอรำทอร่ี(9,000) บจก. โอสถ อินเตอร์ แลบบอรำทอร่ี เกณฑ์รำคำ 0100/2561 ลว.19ตค2560
46 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 18,960.00      18,960.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ยูเมด้ำ(18,960) บจก. ยูเมด้ำ เกณฑ์รำคำ 0103/2561 ลว.19ตค2560
47 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,250.00        6,250.00         เฉพำะเจำะจง บจก. พ ีเอ็มแอล ฟำร์มำซูติคอลส์(6,250) บจก. พ ีเอ็มแอล ฟำร์มำซูติคอลส์ เกณฑ์รำคำ 0109/2561 ลว.19ตค2560
48 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,270.00        6,270.00         เฉพำะเจำะจง บจก. ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์(6,270) บจก. ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ เกณฑ์รำคำ 0107/2561 ลว.19ตค2560
49 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 79,600.00      79,600.00       เฉพำะเจำะจง บจก. เยเนอรัลฮอสปีตัล โปรดักส์(79,600) บจก. เยเนอรัลฮอสปีตัล โปรดักส์ เกณฑ์รำคำ 0114/2561 ลว.19ตค2560
50 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 51,290.00      51,290.00       เฉพำะเจำะจง บจก. เยเนอรัลฮอสปีตัล โปรดักส์(51,290) บจก. เยเนอรัลฮอสปีตัล โปรดักส์ เกณฑ์รำคำ 0114/2561 ลว.19ตค2560
51 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 34,670.00      34,670.00       เฉพำะเจำะจง บจก. โพส เฮลท์ แคร์(3,4670) บจก. โพส เฮลท์ แคร์ เกณฑ์รำคำ 0142/2561 ลว.25ตค2560
52 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,668.35        3,668.35         เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม(3,668.35) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0025/2561 ลว27ตค2560
53 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,300.00        1,300.00         เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม(1,300) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0025/2561 ลว27ตค2560

ล ำดับทีง่ำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,250.00        2,250.00         เฉพำะเจำะจง หจก. อินสทรูเม้นท์ แล็ป(2,250) หจก. อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ 0146/2561 ลว.27ตค2560
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 3,852.00        3,852.00         เฉพำะเจำะจง บจก. เกร็ทเตอร์มำยบำซิน(3,852) บจก. เกร็ทเตอร์มำยบำซิน เกณฑ์รำคำ 0113/2561 ลว.19 ตค2560
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,760.00        6,760.00         เฉพำะเจำะจง บจก. เอ เอ็น บี ลำบอรำตอร่ี(6,760) บจก. เอ เอ็น บี ลำบอรำตอร่ี เกณฑ์รำคำ 0140/2561 ลว.25ตค2560
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 64,597.84      64,597.84       เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม(64,597.84) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0085/2561 ลว.30ตค2560
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 25,920.00      25,920.00       เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม(25,920) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0024/2561 ลว.27/ตค2560
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 24,000.00      24,000.00       เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม(24,000) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0025/2561 ลว.27ตค2560
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 48,000.00      48,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ฟำร์มำดีกำ(48,000) บจก.ฟำร์มำดีกำ เกณฑ์รำคำ 0089/2561 ลว.19 ตค2560
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 20,702.00      20,702.00       เฉพำะเจำะจง บจก. แอตแลนติก ฟำร์มำซูติคอล(20,702) บจก. แอตแลนติก ฟำร์มำซูติคอล เกณฑ์รำคำ 0091/2561 ลว.19ตค2560
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,220.00        4,220.00         เฉพำะเจำะจง บจก. แอตแลนติก ฟำร์มำซูติคอล(4,220) บจก. แอตแลนติก ฟำร์มำซูติคอล เกณฑ์รำคำ 0091/2561 ลว.19ตค2560
10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,130.20        4,130.20         เฉพำะเจำะจง บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)4,130) บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เกณฑ์รำคำ 0105/2561 ลว.19ตค2560
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 44,940.00      44,940.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์(44,940) บจก. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เกณฑ์รำคำ 0106/2561 ลว.19ตค2560
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,354.00        2,354.00         เฉพำะเจำะจง บจก. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์(2,354) บจก. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เกณฑ์รำคำ 0106/2561 ลว.19ตค2560
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,354.28        5,354.28         เฉพำะเจำะจง บจก. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์(5,354.28) บจก. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เกณฑ์รำคำ 0106/2561 ลว.19ตค2560
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 6,415.00        6,415.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ภญิโญฟำร์มำซี(6,415) หจก. ภญิโญฟำร์มำซี เกณฑ์รำคำ 0139/2561 ลว.25ตค2560
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,960.00        9,960.00         เฉพำะเจำะจง หจก. ภญิโญฟำร์มำซี(9,960) หจก. ภญิโญฟำร์มำซี เกณฑ์รำคำ 0139/2561 ลว.25ตค2560
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 13,000.00      13,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก. พำตำร์แลบ (2517)(13,000) บจก. พำตำร์แลบ (2517) เกณฑ์รำคำ 0111/2561 ลว.19ตค2560
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 26,536.00      26,536.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ไบโอวำลิส(26,536) บจก. ไบโอวำลิส เกณฑ์รำคำ 0110/2561 ลว.18ตค2560
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 52,800.00      52,800.00       เฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี(52,800) บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี เกณฑ์รำคำ 0141/2561 ลว.25ตค2560
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,450.00        7,450.00         เฉพำะเจำะจง บจก. เยนเนอร์รำลดร๊ักเฮ้ำส์(7,450) บจก. เยนเนอร์รำลดร๊ักเฮ้ำส์ เกณฑ์รำคำ 0143/2561 ลว25ตค2560
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 23,100.00      23,100.00       เฉพำะเจำะจง บจก. แอลเอฟ เอเชีย ประเทศไทย(23,100) บจก. แอลเอฟ เอเชีย ประเทศไทย เกณฑ์รำคำ 0137/2561 ลว.25ตค2560
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,400.00        4,400.00         เฉพำะเจำะจง บจก. ที พ ีดรักส์ แลบบอรำทอร่ี 1969(4,400) บจก. ที พ ีดรักส์ แลบบอรำทอร่ี 1969 เกณฑ์รำคำ 0101/2561 ลว.19ตค2560
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,480.00        9,480.00         เฉพำะเจำะจง บจก. ที พ ีดรักส์ แลบบอรำทอร่ี 1969(9,480) บจก. ที พ ีดรักส์ แลบบอรำทอร่ี 1969 เกณฑ์รำคำ 0101/2561 ลว.19ตค2560
23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,400.00        2,400.00         เฉพำะเจำะจง บจก. ที แมน ฟำร์มำซูติคอล(2,400) บจก. ที แมน ฟำร์มำซูติคอล เกณฑ์รำคำ 0104/2561 ลว.19ตค2560
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,950.00        1,950.00         เฉพำะเจำะจง บจก. ที แมน ฟำร์มำ(1,950) บจก. ที แมน ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0144/2561 ลว25ตค2560
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 9,000.00        9,000.00         เฉพำะเจำะจง บจก. ฟำร์มีน่ำ(9,000) บจก. ฟำร์มีน่ำ เกณฑ์รำคำ 0138/2561 ลว.25ตค2560
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,980.00      10,980.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ฟำร์มำแลนด์ 1982(10,980) บจก. ฟำร์มำแลนด์ 1982 เกณฑ์รำคำ 0108/2561 ลว.19ตค2560
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 25,000.00      25,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก. โอสถ อินเตอร์ แลบบอรำทอร่ี(25,000) บจก. โอสถ อินเตอร์ แลบบอรำทอร่ี เกณฑ์รำคำ 0112/2561 ลว.19ตค2560
28 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 1,440.00        1,440.00         เฉพำะเจำะจง หจก. โรงงำนมิลำโน(1,440) หจก. โรงงำนมิลำโน เกณฑ์รำคำ 0181/2561 ลว.10พย2560
29 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 12,050.00      12,050.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ซีฟำม(12,050) บจก. ซีฟำม เกณฑ์รำคำ 0182/2561 ลว.10พย2560
30 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 20,330.00      20,330.00       เฉพำะเจำะจง บจก. เมดไลน์(20,330) บจก. เมดไลน์ เกณฑ์รำคำ 0183/2561 ลว.10พย2560
31 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,200.00        4,200.00         เฉพำะเจำะจง บจก. นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น(4,200) บจก. นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น เกณฑ์รำคำ 0184/2561 ลว.10พย2560

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 2,550.00        2,550.00         เฉพำะเจำะจง หสม. พรีเมด ฟำร์มำ(2,550) หสม. พรีเมด ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0233/2561 ลว.17พย2560
33 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 20,000.00      20,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ไทยเอฟดี(20,000) บจก. ไทยเอฟดี เกณฑ์รำคำ 0180/2561  ลว.30ตค2560
34 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 7,186.50        7,186.50         เฉพำะเจำะจง บจก. วิทยำศรม(7,186.50) บจก. วิทยำศรม เกณฑ์รำคำ 0147/2561 ลว.25ตค2560
35 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 10,800.00      10,800.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ทีโอ เคมีคอลส์ 1979(10,800) บจก. ทีโอ เคมีคอลส์ 1979 เกณฑ์รำคำ 0145/2561 ลว.25ตค2560
36 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 4,900.00        4,900.00         เฉพำะเจำะจง บจก. แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์(4,900) บจก. แอตแลนต้ำ เมดดิคแคร์ เกณฑ์รำคำ 0199/2561 ลว.15พย2560
37 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 22,500.00      22,500.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ยูโทเปี้ยน(22,500) บจก. ยูโทเปี้ยน เกณฑ์รำคำ 0202/2561 ลว.20พย2560
38 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 12,750.00      12,750.00       เฉพำะเจำะจง บจก. ยูโทเปี้ยน(12,750) บจก. ยูโทเปี้ยน เกณฑ์รำคำ 0202/2561 ลว.20พย2560
39 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 8,370.00        8,370.00         เฉพำะเจำะจง บจก. เยนเนอร์รำลดร๊ักเฮ้ำส์(8,370) บจก. เยนเนอร์รำลดร๊ักเฮ้ำส์ เกณฑ์รำคำ 0234/2561 ลว18พย2560
40 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยำ 5,500.00        5,500.00         เฉพำะเจำะจง บจก. เยนเนอร์รำลดร๊ักเฮ้ำส์(5,500) บจก. เยนเนอร์รำลดร๊ักเฮ้ำส์ เกณฑ์รำคำ 0234/2561 ลว18พย2560

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง



วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ค่ำจ้ำงเปล่ียนมุ้งลวด 1,290.00      1,290.00        เฉพำะเจำะจง นำยอุทิศ  วงค์เรืองศรี 1,290.00 นำยอุทิศ  วงค์เรืองศรี เกณฑ์รำคำ

2 ว.สนง/ถุงขยะและถุงหิ้วต่ำงๆ 8,300.00      8,300.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหกำรค้ำ 8,300.00 ร้ำนสหกำรค้ำ เกณฑ์รำคำ

3 ว.สนง/จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนเข้ำคลัง 18,003.00    18,003.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวมัย 18,003.00 ร้ำนภวมัย เกณฑ์รำคำ

4 จัดจ้ำงดูดส่ิงปฏกิุล 1,200.00      1,200.00        เฉพำะเจำะจง สนง.เทศบำลต.ขุนยวม 1,200.00 สนง.เทศบำลต.ขุนยวม เกณฑ์รำคำ

5 ค.สนง/พดัลมติดผนัง 3 ตัว 3,750.00      3,750.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมอะไหล่ขุนยวม 3,750.00 ร้ำนอุดมอะไหล่ขุนยวม เกณฑ์รำคำ

6 ว.สนง/ถุงหิ้วขนำด 6*14 นิ้ว 30 กก. 3,600.00      3,600.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมอะไหล่ขุนยวม 3,600.00 ร้ำนอุดมอะไหล่ขุนยวม เกณฑ์รำคำ

7 ว.เชื้อเพลิงและหุงต้ม แก๊ส 48 กก. 1 ถัง 1,645.00      1,645.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงค์กำรค้ำ 1,645.00 ร้ำนณรงค์กำรค้ำ เกณฑ์รำคำ

8 ว.งำนบ้ำนงำนครัว/น้ ำยำซำว+น้ ำยำเช็ดประจ ำวนั 3,680.00      3,680.00        เฉพำะเจำะจง บ.ลักค์คลินนิ่งซัพพลำย จก. 3,680.00 บ.ลักค์คลินนิ่งซัพพลำย จก. เกณฑ์รำคำ

9 ว.สนง/ถุงขยะด ำ 24*30 นิ้ว จ ำนวน 90กก. 5,400.00      5,400.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหกำรค้ำ 5,400.00 ร้ำนสหกำรค้ำ เกณฑ์รำคำ

10 ว.สนง/สต๊ิกเกอร์ติดซองยำ/10,000 ดวง 4,000.00      4,000.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส.ที ซัพพลำย 4,000.00 ร้ำน เอส.ที ซัพพลำย เกณฑ์รำคำ

11 ค.คอมพวิเตอร์/เคร่ืองพมิพเ์อกสำร canon 3,300.00      3,300.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวมัย 3,300.00 ร้ำนภวมัย เกณฑ์รำคำ

12 ว.ก่อสร้ำง/สำยฉีดช ำระ 1 อัน 165.00        165.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมอะไหล่ขุนยวม 165.00 ร้ำนอุดมอะไหล่ขุนยวม เกณฑ์รำคำ

13 ว.โฆษณำและเผยแพร่/ปำ้ยไวนลิ"กำ้วคนละกำ้ว" 450.00        450.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฟกัสคัลเลอร์แลป 450.00 ร้ำนโฟกัสคัลเลอร์แลป เกณฑ์รำคำ

14 ว.สนง/กระดำษสต๊กเกอร์สีขำว 125.00        125.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนภวมัย 125.00 ร้ำนภวมัย เกณฑ์รำคำ

15 ว.บริโภค/มะตุม+ล ำไยอบแห้ง 3,150.00      3,150.00        เฉพำะเจำะจง นำงสุมำรี  โทป๊ก 3,150.00 นำงสุมำรี  โทป๊ก เกณฑ์รำคำ

16 ว.ยำนพำหนะ/รถยนต์ นข 705 มส 13,180.00    13,180.00      เฉพำะเจำะจง หจก.เฟอืงอะไหล่ยำงยนต์ 13,180.00 หจก.เฟอืงอะไหล่ยำงยนต์ เกณฑ์รำคำ

17 ว.วิทยำศำสตร์กำรแพทย/์น้ ำยำล้ำงเคร่ืองมือ 5 กล. 4,800.00      4,800.00        เฉพำะเจำะจง บ.โพส เฮลท์แคร์ จก. 4,800.00 บ.โพส เฮลท์แคร์ จก. เกณฑ์รำคำ

18 ว.สนง/สต๊ิกเกอร์เทอร์ม่อน 100 ม้วน 32,000.00    32,000.00      เฉพำะเจำะจง บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เมดิคอล จก. 32,000.00 บ.เอ.ท.ีพ.ีอนิเตอร์ เมดิคอล จก. เกณฑ์รำคำ

19 ว.ก่อสร้ำง/สำยฉีดช ำระ 165.00        165.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดมอะไหล่ขุนยวม 165.00 ร้ำนอุดมอะไหล่ขุนยวม เกณฑ์รำคำ

20 ว.สนง/ถุงขยะแดง17*27 นิ้ว 150 กก. 15,000.00    15,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำร์เอสโปรดักส์ซัพพลำย 15,000.00 ร้ำนอำร์เอสโปรดักส์ซัพพลำย เกณฑ์รำคำ

21 ว.บริโภค/ข้ำวกข21จ ำนวน 6 ถัง 1,980.00      1,980.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนเกษร 1,980.00 ร้ำนเกษร เกณฑ์รำคำ

22 ว.เชื้อเพลิงและหุงต้ม 1,645.00      1,645.00        เฉพำะเจำะจง ร้ำนณรงค์กำรค้ำ 1,645.00 ร้ำนณรงค์กำรค้ำ เกณฑ์รำคำ

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2560
(ชื่อหน่วยงำน) โรงพยำบำลขุนยวม
วันที่   เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2560

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคที่เสนอ



แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

มส0032.301/5709 ลว.27 พย.2560

มส0032.301/5631 ลว.17 พย.2560

มส0032.301/5618 ลว.17 พย.2560

มส0032.301/5467 ลว.9 พย.2560

มส0032.301/6075 ลว.7 ธค.2560

มส0032.301/5738 ลว.24 พย.2560

มส0032.301/5913 ลว.1 ธค.2560

มส00323.01/6157 ลว.12 ธค.2560

มส0032.301/6032 ลว.4 ธค.2560

มส0032.301/5740 ลว.24 พย.2560

มส0032.301/5951 ลว.4ธค.2560

มส0032.301/6231 ลว.15 ธค.2560

มส0032.301/6221 ลว.15 ธค.2560

มส0032.301/5310 ลว.6 พย.2560

มส0032.301/5312 ลว.6 พย.2560

มส0032.301/6128 ลว.8 ธค.2560

มส0032.301/5763 ลว.27 พย.2560

มส0032.301/5622 ลว.17 พย.2560

มส0032.301/6258 ลว.18 ธค.2560

มส0032.301/5624 ลว.17 พย.2560

มส0032.301/6295 20 ธค.2560

มส0032.301/6340 ลว.21 ธค.2560

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2560
(ชื่อหน่วยงำน) โรงพยำบำลขุนยวม
วันที่   เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2560


