
แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุส ำนักงำน 3,715.00        3,715.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้องวิว (3,715) ร้ำน น้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0353 ลว.25 ธันวำคม 2560
2 วัสดุส ำนักงำน 2,030.00        2,030.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน อุลลำมีเดีย อำตส์ (2,030) ร้ำน อุลลำมีเดีย อำตส์ เกณฑ์รำคำ บส.0335.1 ลว.19 ธันวำคม 2560
3 วัสดุส ำนักงำน 1,517.00        1,517.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้องวิว (1,517) ร้ำน น้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0376 ลว.26 ธันวำคม 2560
4 วัสดุส ำนักงำน 955.00          955.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้องวิว (955) ร้ำน น้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0331.1 ลว.18 ธันวำคม 2560
5 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 360.00          360.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน บรรจงสโตร์ (360) ร้ำน บรรจงสโตร์ เกณฑ์รำคำ บส.0296 ลว.4 ธันวำคม 2560
6 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,500.00        5,500.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน อุลลำมีเดีย อำตส์ (5,500) ร้ำน อุลลำมีเดีย อำตส์ เกณฑ์รำคำ บส.0305 ลว.6 ธันวำคม 2560
7 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 8,726.00        8,726.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้องวิว (8,726) ร้ำน น้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0342 ลว.25 ธันวำคม 2560
8 วัสดุบริโภค 5,690.00        5,690.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้องวิว (5,690) ร้ำน น้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0375 ลว.26 ธันวำคม 2560
9 วัสดุบริโภค 489.00          489.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้องวิว (489) ร้ำน น้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0377 ลว.26 ธันวำคม 2560
10 วัสดุบริโภค 3,831.00        3,831.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน น  ำด่ืมทิวดอย (3,831) ร้ำน น  ำด่ืมทิวดอย เกณฑ์รำคำ บส.0383 ลว.29 ธันวำคม 2560
11 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 11,295.00      11,295.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สงค์วัสดุภัณฑ์ (11,295) ร้ำน สงค์วัสดุภัณฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0330 ลว.15 ธันวำคม 2560
12 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 25,868.00      25,868.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เทพพิทักษ์แม่ลำ (25,868) หจก.เทพพิทักษ์แม่ลำ เกณฑ์รำคำ บส.0332 ลว.15 ธันวำคม 2560
13 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 21,440.00      21,440.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เทพพิทักษ์แม่ลำ (21,440) หจก.เทพพิทักษ์แม่ลำ เกณฑ์รำคำ บส.0381 ลว.29 ธันวำคม 2560
14 วัสดุส ำนักงำน คงทน 2,520.00        2,520.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้องวิว (2,520) ร้ำน น้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0344 ลว.25 ธันวำคม 2560
15 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 83,299.50      83,299.50       เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่แคม-เทล (83,299.50) หจก.เชียงใหม่แคม-เทล เกณฑ์รำคำ บส.0312 ลว.13 ธันวำคม 2560
16 ค่ำใช้สอย 35,000.00      35,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรำนสเทค จ ำกัด (35,000) บริษัท ทรำนสเทค จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.2705 ลว.1 ธันวำคม 2560
17 ค่ำใช้สอย 1,200.00        1,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน อู่แม่ลำน้อยกำรช่ำง (1,200) ร้ำน อู่แม่ลำน้อยกำรช่ำง เกณฑ์รำคำ บส.0301 ลว.4 ธันวำคม 2560
18 ค่ำใช้สอย 6,200.00        6,200.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน อู่ช่ำงบุญกำรช่ำง (6,200) ร้ำน อู่ช่ำงบุญกำรช่ำง เกณฑ์รำคำ บส.0304 ลว.6 ธันวำคม 2560
19 ค่ำใช้สอย 12,259.53      12,259.53       เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำล้ำนนำ จ ำกัด (12,259.53) บริษัท โตโยต้ำล้ำนนำ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0334 ลว.19 ธันวำคม 2560
20 ค่ำใช้สอย 45,670.00      45,670.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ พี คลีนนิ่งซัพพลำย จ ำกัด (45,670) บริษัท เอ พี คลีนนิ่งซัพพลำย จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0440 ลว.1 ธันวำคม 2560
21 ค่ำใช้สอย 690.00          690.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิตต์อำรีย์ จิตตนำน (690) นำงสำวจิตต์อำรีย์ จิตตนำน เกณฑ์รำคำ บส.0529 ลว.18 ธันวำคม 2560
22 ค่ำใช้สอย 480.00          480.00           เฉพำะเจำะจง นำงอังคณำ ตำบังวัน (480) นำงอังคณำ ตำบังวัน เกณฑ์รำคำ บส.0531 ลว.18 ธันวำคม 2560
23 ค่ำใช้สอย 5,833.00        5,833.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี (5,833) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เกณฑ์รำคำ บส.0439 ลว.1 ธันวำคม 2560
24 ค่ำใช้สอย 15,410.00      15,410.00       เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (15,410) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0434 ลว.1 ธันวำคม 2560
25 ค่ำใช้สอย 8,610.00        8,610.00         เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (8,610) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0435 ลว.1 ธันวำคม 2560
26 ค่ำใช้สอย 110.00          110.00           เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (110) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0436 ลว.1 ธันวำคม 2560
27 ค่ำใช้สอย 15,870.00      15,870.00       เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (15,870) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0526 ลว.18 ธันวำคม 2560
28 ค่ำใช้สอย 9,030.00        9,030.00         เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (9,030) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0527 ลว.18 ธันวำคม 2560
29 ค่ำใช้สอย 220.00          220.00           เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (220) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0528 ลว.18 ธันวำคม 2560

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มกราคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซื อวัสดุทันตกรรม  (2 รำยกำร) 5,750.00        5,750.00         เฉพำะเจำะจง  บริษัท วี อำร์ พี เด้นท์ จ ำกัด  บริษัท วี อำร์ พี เด้นท์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0297  ลว.04  ธ.ค. 60
2 ซื อวัสดุทันตกรรม  (4รำยกำร) 3,475.00        3,475.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด บริษัท ไดรว์ เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0193  ลว.04 ธ.ค. 60
3 ซื อวัสดุทันตกรรม  (2 รำยกำร) 12,099.56      12,099.56       เฉพำะเจำะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0299  ลว.04 ธ.ค. 60
4 ซื อวัสดุทันตกรรม  (6 รำยกำร) 6,005.00        6,005.00         เฉพำะเจำะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0300  ลว.04 ธ.ค. 60
5 ซื อวัสดุทันตกรรม  (3 รำยกำร) 2,220.00        2,220.00         เฉพำะเจำะจง   บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ำกัด  บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0306  ลว.06 ธ.ค. 60
6 ซื อวัสดุทันตกรรม  (1 รำยกำร) 4,112.00        4,112.00         เฉพำะเจำะจง  บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ำกัด  บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.303/บส.0311  ลว.13 ธ.ค. 60

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มกราคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซื อเวชภัณฑ์มิใช่ยำ  (4 รำยกำร) 2,375.00        2,375.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (2,375.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0329 ลว.14 ธ.ค. 60
2 ซื อเวชภัณฑ์มิใช่ยำ  (2 รำยกำร) 1,472.00        1,472.00         (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (1,472.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0327 ลว.14 ธ.ค. 60
3 ซื อวัสดุกำรแพทย์ (2 รำยกำร) 1,035.00        1,035.00         (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (1,035.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0328 ลว.14 ธ.ค. 60
4 ซื อวัสดุกำรแพทย์ (7 รำยกำร) 1,316.40        1,316.40         (e-bidding) บริษัท พ.ีพี.เอส.ฮอสพิทอล ซัพพลำย จ ำกัด (1,316.-)บริษัท พี.พ.ีเอส.ฮอสพิทอล ซัพพลำย จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0313 ลว.14 ธ.ค. 60
5 ซื อวัสดุกำรแพทย์ (10 รำยกำร) 18,639.00      18,639.00       (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (18,639.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0333 ลว.18 ธ.ค. 60
6 ซื อวัสดุกำรแพทย์ (1 รำยกำร) 7,200.00        7,200.00         (e-bidding)  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น.เทค.ซัพพลำย (7,200.-) ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น.เทค.ซัพพลำย เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0339 ลว. 22 ธ.ค. 60
7 ซื อเวชภัณฑ์มิใช่ยำ  (1 รำยกำร) 4,300.00        4,300.00         (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (4,300.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0338 ลว. 22 ธ.ค. 60
8 ซื อวัสดุกำรแพทย(์คงทน)  (3 รำยกำร) 7,900.00        7,900.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (7,900.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0335 ลว. 21 ธ.ค. 60
9 เวชภัณฑ์มิใช่ยำ (3รำยกำร) 3,590.00        3,590.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (3,590.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0336 ลว. 21 ธ.ค. 60
10 ซื อวัสดุกำรแพทย์ (6 รำยกำร) 11,120.00      11,120.00       เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (11,120.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0337 ลว. 21 ธ.ค. 60
11 ซื อครุณภัณฑ์กำรแพทย์  2 รำยกำร 10,250.00      10,250.00       เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (10,250.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0331 ลว. 15 ธ.ค. 60
12 ซื อวัสดุกำรแพทย์ (คงทน) 26,506.00      26,506.00       เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (26,506.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0310 ลว. 13 ธ.ค. 60

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มกราคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซื อ 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 ซื อ ว.วิทยำศำสตร์กำรแพทย/์1 รำยกำร 6,250.00        6,250.00      เฉพำะเจำะจง บจก.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซำยน์(6,250) บจก.โปรเฟสชั่นแนล เมดิคอล ซำยน์ เกณฑ์รำคำ บส.0265 ลว. 27 พฤศจิกำยน 2560
3 ซื อ 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 ซื อ 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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มกราคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซื อเวชภัณฑ์ยำ 6,741.00        6,741.00         เฉพำะเจำะจง บจก.บี เอ็ล ฮั ว (6,741) บจก.บี เอ็ล ฮั ว เกณฑ์รำคำ 0236/2561 ลว 16 พย 2560
2 จัดซื อเวชภัณฑ์ยำ 39,000.00      39,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก.พรอส ฟำร์มำ (39,000) บจก.พรอส ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0235/2561 ลว 16 พย 2560
3 จัดซื อเวชภัณฑ์ยำ 151,833.00     151,833.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ (151,833) บจก.ซิลลิคฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0238/2561 ลว 16 พย 2560
4 จัดซื อเวชภัณฑ์ยำ 5,574.00        5,574.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ซิลลิคฟำร์มำ (5,574) บจก.ซิลลิคฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0238/2561 ลว 16 พย 2560
5 จัดซื อเวชภัณฑ์ยำ 4,250.00        4,250.00         เฉพำะเจำะจง บจก.ยูโทเปี้ยน (4,250) บจก.ยูโทเปี้ยน เกณฑ์รำคำ 0239/2561 ลว 16 พย 2560
6 จัดซื อเวชภัณฑ์ยำ 72,000.00      72,000.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ฟำร์มำดิกำ (72,000) บจก.ฟำร์มำดิกำ เกณฑ์รำคำ 0240/2561 ลว 16 พย 2560
7 จัดซื อเวชภัณฑ์ยำ 13,750.00      13,750.00       เฉพำะเจำะจง บจก.ที แมน ฟำร์มำ 13,750) บจก.ที แมน ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0237/2561 ลว 16 พย 2560
8 จัดซื อเวชภัณฑ์ยำ 10,080.00      10,080.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท โอลัน - เคมเมด จ ำกัด (10,080) บริษัท โอลัน - เคมเมด จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0241/2561 ลว 16 พย 2560
9 จัดซื อเวชภัณฑ์ยำ 2,000.00        2,000.00         เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกลุ่มเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำกลุ่มเงินเกณฑ์รำคำ 0200/2561 ลว 9 พย 2560

ทุนหมุนเวียนยำเสพติด (2,000) ทุนหมุนเวียนยำเสพติด เกณฑ์รำคำ

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มกราคม  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัด เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 150.00           150.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ (150) บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ เกณฑ์รำคำ บส.0294 ลว.1 ธันวำคม 2560
2 ค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 290.00           290.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ (290) บริษัท เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ เกณฑ์รำคำ บส.0326 ลว.14 ธันวำคม 2560
3 ค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 20,295.00       20,295.00   เฉพำะเจำะจง บริษัท เชียงใหม่อำร์ไอเอ (20,295) บริษัท เชียงใหม่อำร์ไอเอ เกณฑ์รำคำ บส.0293 ลว.1 ธันวำคม 2560
4 ค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 10,530.00       10,530.00   เฉพำะเจำะจง โรงพยำบำลแม่สะเรียง (10,530) โรงพยำบำลแม่สะเรียง เกณฑ์รำคำ บส.0441 ลว.1 ธันวำคม 2560
5 ค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 8,400.00         8,400.00     เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิตสภำกำชำดไทย (8,400) ศูนย์บริกำรโลหิตสภำกำชำดไทย เกณฑ์รำคำ บส.0451 ลว.1 ธันวำคม 2560
6 ค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 13,440.00       13,440.00   เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิตสภำกำชำดไทย (13,440) ศูนย์บริกำรโลหิตสภำกำชำดไทย เกณฑ์รำคำ บส.0516 ลว.14 ธันวำคม 2560
7 ค่ำบริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร 400.00           400.00       เฉพำะเจำะจง คณะทันตแพทย์ มช. (400) คณะทันตแพทย์ มช. เกณฑ์รำคำ บส.0480 ลว.19 ธันวำคม 2560
8 ค่ำสมัครสมำชิกทำงห้องปฏิบัติกำร 2,000.00         2,000.00     เฉพำะเจำะจง กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ (2,000) กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เกณฑ์รำคำ บส.0493 ลว.8 ธันวำคม 2560
9 ค่ำสมัครสมำชิกทำงห้องปฏิบัติกำร 3,800.00         3,800.00     เฉพำะเจำะจง หจก.อีคิวเอ เซ็นเตอร์ (3,800) หจก.อีคิวเอ เซ็นเตอร์ เกณฑ์รำคำ บส.0307.1 ลว.7 ธันวำคม 2560
10 ค่ำสมัครสมำชิกทำงห้องปฏิบัติกำร 4,000.00         4,000.00     เฉพำะเจำะจง สมำคมชีวเคมีคลินิกประเทศไทย (4,000) สมำคมชีวเคมีคลินิกประเทศไทย เกณฑ์รำคำ บส.0330.1 ลว.15 ธันวำคม 2560
11 ค่ำสมัครสมำชิกทำงห้องปฏิบัติกำร 3,800.00         3,800.00     เฉพำะเจำะจง สมำคมพยำธิวิทยำคลินิกประเทศไทย (3,800) สมำคมพยำธวิทิยำคลินิกประเทศไทย เกณฑ์รำคำ บส.0302 ลว.6 ธันวำคม 2560

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มกราคม  พ.ศ. 251

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง


