
แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือ ว.ส ำนักงำน/1 รำยกำร 68,000.00      68,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก. เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ (68,000) บจก. เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เกณฑ์รำคำ บส.0175 ลว.1 พฤศจิกำยน 2560
2 ซ้ือ ว.ส ำนักงำน/1 รำยกำร 7,150.00        7,150.00         เฉพำะเจำะจง บจก. เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ (7,150) บจก. เอ.ที.พ.ีอินเตอร์ เกณฑ์รำคำ บส.0189 ลว.7 พฤศจิกำยน 2560
3 ซ้ือ ว.ส ำนักงำน/3 รำยกำร 1,440.00        1,440.00         เฉพำะเจำะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย (1,440) โรงพมิพค์รูเกรียงชัย เกณฑ์รำคำ บส.0215 ลว.13 พฤศจิกำยน 2560
4 ซ้ือ ว.ส ำนักงำน/1 รำยกำร 3,100.00        3,100.00         เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ (3,100) หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ เกณฑ์รำคำ บส.0231 ลว.15 พฤศจิกำยน 2560
5 ซ้ือ ว.ส ำนักงำน/1 รำยกำร 250.00          250.00           เฉพำะเจำะจง หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ (250) หจก.กุลภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ เกณฑ์รำคำ บส.0232 ลว.15 พฤศจิกำยน 2560
6 ซ้ือ ว.ก่อสร้ำง/20 รำยกำร 6,175.00        6,175.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค เอ วัสดุภณัฑ์ (6,175) ร้ำน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0270 ลว.27 พฤศจิกำยน 2560
7 ซ้ือ ว.ไฟฟำ้และวิทย/ุ4 รำยกำร 1,365.00        1,365.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค เอ วัสดุภณัฑ์ (1,365) ร้ำน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0269 ลว.27 พฤศจิกำยน 2560
8 ซ้ือ ว.ไฟฟำ้และวิทย/ุ16 รำยกำร 10,873.00      10,873.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สงค์วัสดุภณัฑ์ (10,873) ร้ำน สงค์วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0271 ลว.27 พฤศจิกำยน 2560
9 จ้ำงซ่อมยำนพำหนะและขนส่ง/4 รำยกำร กข 208011,430.00      11,430.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน อู่ช่ำงบุญกำรช่ำง (11,430) ร้ำนอู่ช่ำงบุญกำรช่ำง เกณฑ์รำคำ บส.0276 ลว.28 พฤศจิกำยน 2560
10 ซ้ือ พรบ.กรมธรรม์ประกันภยั/3 รำยกำร 1,935.63        1,935.63         เฉพำะเจำะจง บจก.วิริยะประกันภยั (1,935.63) บจก.วิริยะประกันภยั เกณฑ์รำคำ บส.0205 ลว.10 พฤศจิกำยน 2560
11 ซ้ือ ว.ยำนพำหนะและขนส่ง/5 รำยกำร กข 2080 2,300.00        2,300.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สไมล์เวย์ออโต้พำร์ท (2,300) บริษัท สไมล์เวย์ออโต้พำร์ท เกณฑ์รำคำ บส.0210 ลว.10 พฤศจิกำยน 2560
12 ซ้ือ ว.ยำนพำหนะและขนส่ง/1 รำยกำร 1กข7284 80.00            80.00             เฉพำะเจำะจง ร้ำนอู่แม่ลำน้อยกำรช่ำง (80) ร้ำนอู่ช่ำงบุญกำรช่ำง เกณฑ์รำคำ บส.0217 ลว.13 พฤศจิกำยน 2560
13 ซ้ือ ว.ประปำ/9 รำยกำร 1,040.00        1,040.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน นิรันดร์อิฐบล๊อค (1,040) ร้ำน นิรันดร์อิฐบล๊อค เกณฑ์รำคำ บส.0272 ลว.27 พฤศจิกำยน 2560
14 จ้ำงซักฟอก/1รำยกำร 600.00          600.00           เฉพำะเจำะจง นำงศรีจันทร์ อนุรักษ์เมตตำ (600) นำงศรีจันทร์ อนุรักษ์เมตตำ เกณฑ์รำคำ บส.0222 ลว.14 พฤศจิกำยน 2560
15 จ้ำงเย็บผ้ำ/1 รำยกำร 2,490.00        2,490.00         เฉพำะเจำะจง นำงขวัญเรียม แสนประเสริฐ (2,490) นำงขวัญเรียม แสนประเสริฐ เกณฑ์รำคำ บส.0229 ลว.15 พฤศจิกำยน 2560
16 จ้ำงขนส่งตัวอย่ำงน้ ำ/1 รำยกำร 380.00          380.00           เฉพำะเจำะจง บจก.ด๊ับเบิ้ลยูคำร์โก้เซอร์วิส (380) บจก.ด๊ับเบิ้ลยูคำร์โก้เซอร์วิส เกณฑ์รำคำ บส.0216 ลว.13 พฤศจิกำยน 2560
17 ซ้ือประกันภัยรถ/กข2274,กข2274,กข 1786 53,387.77      53,387.77       เฉพำะเจำะจง บจก.วิริยะประกันภยั (53,387.77) บจก.วิริยะประกันภยั เกณฑ์รำคำ บส.0204 ลว.10 พฤศจิกำยน 2560

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 ธันวาคม  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) 2,200.00            2,200.00              เฉพำะเจำะจง  บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ำกดั  บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0306 ลว.06 พ.ย. 60

2 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 1,400.00            1,400.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนมำยด์เด้นท์ ร้ำนมำยด์เด้นท์ เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0178  ลว.06 พ.ย. 60

3 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 1,700.00            1,700.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสดีเอส เดอร์ จ ำกดั บริษัท เอสดีเอส เดอร์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0179 ลว.06 พ.ย. 60

4 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (6 รำยกำร) 5,110.00            5,110.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (๑๙๘๘) จ ำกดั บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (๑๙๘๘) จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0185 ลว.07 พ.ย. 60

5 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 9,350.00            9,350.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0186 ลว.07 พ.ย. 60

6 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 10,207.80          10,207.80            เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0184 ลว.07 พ.ย. 60

7 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (3 รำยกำร) 8,795.00            8,795.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท ว ีอำร์ พี เด้นท์ จ ำกดั บริษัท ว ีอำร์ พี เด้นท์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0187 ลว.07 พ.ย. 60

8 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 7,500.00            7,500.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกดั บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0188 ลว.07 พ.ย. 60

9 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (2 รำยกำร) 6,750.00            6,750.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท เด็นท-์เมท จ ำกดั บริษัท เด็นท-์เมท จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0177 ลว.06 พ.ย. 60

10 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (3 รำยกำร) 5,283.66            5,283.66              เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0186 ลว.07 พ.ย. 60

11 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 4,500.00            4,500.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสดีเอส เดอร์ จ ำกดั บริษัท เอสดีเอส เดอร์ จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0193 ลว.09 พ.ย. 60

12 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 750.00               750.00                เฉพำะเจำะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0192  ลว.09 พ.ย. 60

13 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 2,170.00            2,170.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0224  ลว.15 พ.ย. 60

14 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (5 รำยกำร) 3,170.00            3,170.00              เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0219 ลว.14 พ.ย. 60

15 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (4 รำยกำร) 7,640.00            7,640.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ำกดั บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0225  ลว.15 พ.ย. 60

16 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 13,824.40          13,824.40            เฉพำะเจำะจง  บริษัท ดำร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ำกดั  บริษัท ดำร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0226  ลว.15 พ.ย. 60

17 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 2,140.00            2,140.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0220  ลว.14 พ.ย. 60

18 ซ้ือวสัดุทันตกรรม  (2 รำยกำร) 5,350.00          5,350.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0243  ลว.16 พ.ย. 60

19 ซ้ือวสัดุทันตกรรม (คงทน)  (4 รำยกำร) 10,000.00          10,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (๑๙๘๘) จ ำกดั บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (๑๙๘๘) จ ำกดั เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0227 ลว.15 พ.ย. 60

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำ  (10 รำยกำร)25,363.00      25,363.00       เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป(25,363.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0195 ลว.09 พ.ย. 60
2 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (17 รำยกำร)19,101.50      19,101.50       เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป(19,101.50.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0196 ลว.09 พ.ย. 60
3 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (3 รำยกำร)2,480.00        2,480.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป(2,480.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0197 ลว.09 พ.ย. 60
4 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำ  (1 รำยกำร)1,550.00        1,550.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด (1,550.-) บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0194 ลว.09 พ.ย. 60
5 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (2 รำยกำร)5,671.00        5,671.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด(5671.-) บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0221 ลว.14 พ.ย. 60
6 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำ  (6 รำยกำร)20,883.00      20,883.00       (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป(20,883.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0207 ลว.13 พ.ย. 60
7 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (8 รำยกำร)21,194.00      21,194.00       (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป(21,194.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0208 ลว.13 พ.ย. 60
8 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (2 รำยกำร)9,440.00        9,440.00         (e-bidding) บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด (9,440.-) บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0206 ลว.13 พ.ย. 60
9 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (7 รำยกำร)41,825.23      41,825.23       (e-bidding) บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด (41,925.23.-) บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0218 ลว.14 พ.ย. 60
10 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (3 รำยกำร)32,400.00      32,400.00       (e-bidding) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น.เทค.ซัพพลำย (32,400.-)ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น.เทค.ซัพพลำย เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0209 ลว.13 พ.ย. 60
11 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำ  (14 รำยกำร)11,210.00      11,210.00       เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (11,210.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0260 ลว.23 พ.ย. 60
12 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำ  (1 รำยกำร)4,494.00        4,494.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด (4,494.-)บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0259  ลว.23 พ.ย. 60
13 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์  (คงทน) (3 รำยกำร)1,710.00        1,710.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (1,710.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0258  ลว.23 พ.ย. 60
14 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำ  (2 รำยกำร)1,030.00        1,030.00         (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (1,030.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0252  ลว.20 พ.ย. 60
15 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (7 รำยกำร)6,850.00        6,850.00         (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (6,850.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0253  ลว.20 พ.ย. 60
16 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำ  (1 รำยกำร)4,280.00        4,280.00         (e-bidding) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด (4,280.-)บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0254  ลว.20 พ.ย. 60
17 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (23 รำยกำร)44,881.50      44,881.50       เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป  (44,881.50) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0275  ลว.28 พ.ย. 60
18 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (1 รำยกำร)3,900.00        3,900.00         (e-bidding) บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด (3,900.-)บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0277 ลว.28 พ.ย. 60
19 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (1 รำยกำร)1,650.00        1,650.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป  (1,650.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0163 ลว.28 พ.ย. 60
20 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (1 รำยกำร)3,400.00        3,400.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป  (3,400.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0245 ลว.28 พ.ย. 60
21 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์  (1 รำยกำร)5,500.00        5,500.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป  (5,500.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0246 ลว.17 พ.ย. 60

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 ธันวาคม  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.วิทยำศำสตร์กำรแพทย/์1 รำยกำร 12,198.00      12,198.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด (12,198) บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0264 ลว. 27 พฤศจิกำยน 2560
2 ซ้ือ ว.วิทยำศำสตร์กำรแพทย/์1 รำยกำร 6,250.00        6,250.00         เฉพำะเจำะจง บจก.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซำยน(์6,250) บจก.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซำยน์ เกณฑ์รำคำ บส.0265 ลว. 27 พฤศจิกำยน 2560
3 ซ้ือ ว.วิทยำศำสตร์กำรแพทย/์17 รำยกำร 90,935.00      90,935.00       E-biding บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอร่ี (90,935) บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอร่ี เกณฑ์รำคำ บส.0156 ลว. 30 ตุลำคม 2560
4 ซ้ือ ว.วิทยำศำสตร์กำรแพทย/์1 รำยกำร 41,850.00      41,850.00       E-biding บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอร่ี (41,850) บริษัท ไอเมด ลำบอรำทอร่ี เกณฑ์รำคำ บส.0157 ลว. 30 ตุลำคม 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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 15 ธันวาคม  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


