
แบบ สขร.1

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

1 วัสดุส ำนักงำน 26,266.00      26,266.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้องวิว (26,266) ร้ำน น้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0418 ลว.10 มกรำคม 2561
2 วัสดุส ำนักงำน 13,500.00      13,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน สยำมกำรค้ำ (13,500) ร้ำน สยำมกำรค้ำ เกณฑ์รำคำ บส.0453 ลว.19 มกรำคม 2561
3 วัสดุส ำนักงำน 600.00          600.00           เฉพำะเจำะจง หจก.เชียงใหม่สมุดลำนนำ (600) หจก.เชียงใหม่สมุดลำนนำ เกณฑ์รำคำ บส.0463 ลว.22 มกรำคม 2561
4 วัสดุส ำนักงำน 342.00          342.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้องวิว (342) ร้ำน น้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0422.1 ลว.12 มกรำคม 2561
5 วัสดุส ำนักงำน คงทน 2,980.00        2,980.00         เฉพำะเจำะจง หจก.นิยมพำนิชทุ่งพร้ำว (2,980) หจก.นิยมพำนิชทุ่งพร้ำว เกณฑ์รำคำ บส.0454 ลว.19 มกรำคม 2561
6 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 12,598.00      12,598.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน น้องวิว (12,598) ร้ำน น้องวิว เกณฑ์รำคำ บส.0417 ลว.10 มกรำคม 2561
7 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 22,435.00      22,435.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอดีเมด (22,435) ร้ำน ไอดีเมด เกณฑ์รำคำ บส.0455 ลว.19 มกรำคม 2561
8 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,482.77        4,482.77         เฉพำะเจำะจง บริษัท น ำวิวัฒน์กำรช่ำง จ ำกัด (4,482.77) บริษัท น ำวิวัฒน์กำรช่ำง เกณฑ์รำคำ บส.0464 ลว.24 มกรำคม 2561
9 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 9,740.00        9,740.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ลักค์คลีนนิ่ง ซัพพลำย จ ำกัด (9,740) บริษัท ลักค์คลีนนิ่งซัพพลำย เกณฑ์รำคำ บส.0476 ลว.29 มกรำคม 2561
10 วัสดุบริโภค 900.00          900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศรีอำรีย์ บริกำร (900) ร้ำน ศรีอำรีย์ บริกำร เกณฑ์รำคำ บส.0652 ลว.3 มกรำคม 2561
11 วัสดุบริโภค 900.00          900.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศรีอำรีย์ บริกำร (900) ร้ำน ศรีอำรีย์ บริกำร เกณฑ์รำคำ บส.0479 ลว.31 มกรำคม 2561
12 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 155.00          155.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำน อู่แม่ลำน้อยกำรช่ำง (155) ร้ำน อู่แม่ลำน้อยกำรช่ำง เกณฑ์รำคำ บส.0419 ลว.10 มกรำคม 2561
13 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 4,400.00        4,400.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สไมล์ออโต้พำร์ท จ ำกัด (4,400) บริษัท สไมล์เวย์ออโต้พำร์ท จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0430.1 ลว.15 มกรำคม 2561
14 วัสดุก่อสร้ำง 5,464.00        5,464.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค เอ วัสดุภัณฑ์ (5,464) ร้ำน เค เอ วัสดุภัณฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0447 ลว.17 มกรำคม 2561
15 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 5,040.00        5,040.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน สงค์วัสดุภัณฑ์ (5,040) ร้ำน สงค์วัสดุภัณฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0448 ลว.17 มกรำคม 2561
16 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 15,408.00      15,408.00       เฉพำะเจำะจง หจก.จิระเมธ วิศวกรรม (15,408) หจก.จิระเมธ วิศวกรรม เกณฑ์รำคำ บส.0480.1 ลว.1 กุมภำพันธ์ 2561
17 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 28,311.00      28,311.00       เฉพำะเจำะจง หจก.เทพพิทักษ์แม่ลำ (28,311) หจก.เทพพิทักษ์แม่ลำ เกณฑ์รำคำ บส.0429 ลว.15 มกรำคม 2561 
18 วัสดุประปำ 1,490.00        1,490.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค เอ วัสดุภัณฑ์ (1,490) ร้ำน เค เอ วัสดุภัณฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0446 ลว.17 มกรำคม 2561
19 วัสดุประปำ 1,546.00        1,546.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน นิรันดร์อิฐบล๊อค (1,546) ร้ำน นิรันดร์อิฐบล๊อค เกณฑ์รำคำ บส.0452 ลว.19 มกรำคม 2561
20 วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,500.00      25,500.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ไอทีโปร (25,500) ร้ำน ไอทีโปร เกณฑ์รำคำ บส.0421 ลว.11 มกรำคม 2561
21 ครุภัณฑ์กำรเกษตร 2,400.00        2,400.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำน เค เอ วัสดุภัณฑ์ (2,400) ร้ำน เค เอ วัสดุภัณฑ์ เกณฑ์รำคำ บส.0477 ลว.29 มกรำคม 2561
22 ค่ำบริกำรเช่ำเคร่ืองแปลงสัญญำณ x-ray 35,000.00      35,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรำนสเทค จ ำกัด (35,000) บริษัท ทรำนสเทค จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0701 ลว.10 มกรำคม 2561
23 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด 45,670.00      45,670.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ พี คลีนนิ่งซัพพลำย จ ำกัด (45,670) บริษัท เอ พี คลีนนิ่งซัพพลำย จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0650 ลว.3 มกรำคม 2561
24 อำหำรว่ำง HA 2,090.00        2,090.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิตต์อำรีย์ จิตตนำน (2,090) นำงสำวจิตต์อำรีย์ จิตตนำน เกณฑ์รำคำ บส.0648 ลว.3 มกรำคม 2561
25 อำหำรว่ำง กบร. 480.00          480.00           เฉพำะเจำะจง นำงอังคณำ ตำบังวัน (480) นำงอังคณำ ตำบังวัน เกณฑ์รำคำ บส.0750 ลว.29 มกรำคม 2561
26 อำหำรว่ำง HA 510.00          510.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิตต์อำรีย์ จิตตนำน (510) นำงสำวจิตต์อำรีย์ จิตตนำน เกณฑ์รำคำ บส.0763 ลว.22 มกรำคม 2561
27 จ้ำงขนถ่ำยและก ำจัดขยะติดเชื้อ 6,156.00        6,156.00         เฉพำะเจำะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี (6,156) หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี เกณฑ์รำคำ บส.0649 ลว.3 มกรำคม 2561
28 อำหำรคนไข้ 15,640.00      15,640.00       เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (15,640) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0645 ลว.3 มกรำคม 2561
29 อำหำรคนไข้ 6,300.00        6,300.00         เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (6,300) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0646 ลว.3 มกรำคม 2561
30 อำหำรคนไข้ 200.00          200.00           เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (200) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0647 ลว.3 มกรำคม 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



31 อำหำรคนไข้ 19,895.00      19,895.00       เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (19,895) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0728 ลว.16 มกรำคม 2561

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

32 อำหำรคนไข้ 9,450.00        9,450.00         เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (9,450) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0729 ลว.16 มกรำคม 2561
33 อำหำรคนไข้ 170.00          170.00           เฉพำะเจำะจง นำงสุพิณ ศิริอำง (170) นำงสุพิณ ศิริอำง เกณฑ์รำคำ บส.0730 ลว.16 มกรำคม 2561
34 จ้ำงทำสี 13,000.00      13,000.00       เฉพำะเจำะจง นำยแดง พะก่ำโต (13,000) นำยแดง พะก่ำโต เกณฑ์รำคำ บส.0461 ลว.19 มกรำคม 2561
35 จ้ำงตัดต้นไม้ 2,500.00        2,500.00         เฉพำะเจำะจง นำยเสำร์ สุริยเปล่งแสง (2,500) นำยเสำร์ สุริยเปล่งแสง เกณฑ์รำคำ บส.0430 ลว.15 มกรำคม 2561
36 ตรวจเช็คเคร่ืองนึ่งไฟฟ้ำ 5,000.00        5,000.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท น ำวิวัฒน์กำรช่ำง จ ำกัด (5,000) บริษัท น ำวิวัฒน์กำรช่ำง เกณฑ์รำคำ บส.0420 ลว.10 มกรำคม 2561
37 จ้ำงซ่อมยำนพำหนะและขนส่ง นข 979 5,350.00        5,350.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท สไมล์ออโต้พำร์ท จ ำกัด (5,350) บริษัท สไมล์เวย์ออโต้พำร์ท จ ำกัด เกณฑ์รำคำ บส.0498 ลว.29 มกรำคม 2561
38 อำหำรว่ำง ENV. 600.00          600.00           เฉพำะเจำะจง นำงสำวจิตต์อำรีย์ จิตตนำน (600) นำงสำวจิตต์อำรีย์ จิตตนำน เกณฑ์รำคำ บส.0793 ลว.31 มกรำคม 2561
39 อำหำรว่ำง เยี่ยมส ำรวจเพื่อเตรียมควำมพร้อม 5,170.00        5,170.00         เฉพำะเจำะจง นำงสำวเบญจรัตน์ ปัญญำ (5,170) นำงสำวเบญจรัตน์ ปัญญำ เกณฑ์รำคำ บส.0767 ลว.25 มกรำคม 2561
40 ตรวจคุณภำพตัวอย่ำงน้ ำ 3,400.00        3,400.00         เฉพำะเจำะจง กรมอนำมัย (3,400) กรมอนำมัย เกณฑ์รำคำ บส.0763.1 ลว.22 มกรำคม 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (1 รำยกำร)1,605.00        1,605.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด (1,605.-) บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0409 ลว. 05 ม.ค. 61
2 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (2 รำยกำร)5,671.00        5,671.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด (5,671.-) บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0410 ลว.05 ม.ค. 61
3 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (1 รำยกำร)2,808.75        2,808.75         (e-bidding) บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด (2,808.75.-) บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0428 ลว.12 ม.ค. 61
4 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (7 รำยกำร)53,809.23      53,809.23       (e-bidding) บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด (53809.23.-) บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0412 ลว.05 ม.ค. 61
5 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำ  (2 รำยกำร)1,638.00        1,638.00         เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (1638.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0423 ลว.05 ม.ค. 61
6 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (7 รำยกำร)10,300.00      10,300.00       เฉพำะเจำะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (10,300.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0422 ลว.12 ม.ค. 61
7 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (1 รำยกำร)2,724.00        2,724.00         (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (2724.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0424 ลว.12 ม.ค. 61
8 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำ  (3 รำยกำร)4,224.00        4,224.00         (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (4224.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0425 ลว.12 ม.ค. 61
9 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (1 รำยกำร)1,180.00        1,180.00         (e-bidding) บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด (1180.-) บริษัท ไทยก๊อส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0427 ลว.12 ม.ค. 61
10 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยำ  (2 รำยกำร)1,920.00        1,920.00         (e-bidding) บริษัท เมดดิก้ำ จ ำกัด (1920.-) บริษัท เมดดิก้ำ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0426 ลว.12 ม.ค. 61
11 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (1 รำยกำร)4,060.00        4,060.00         (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (4060.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0450 ลว.12 ม.ค. 61
12 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ (4 รำยกำร)13,400.00      13,400.00       เฉพำะเจำะจง  บริษัท เอ็นรำฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จ ำกัด บริษัท เอ็นรำฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จ ำกัดเกณฑ์รำคำ มส.0032.302/บส.0411 ลว.5 ม.ค. 61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ล าดบัทีง่านที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

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

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 ซำยน์(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 าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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

1 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 30,600.00      30,600.00    เฉพำะเจำะจง บจก.พำตำร์แลบ (30,600) บจก.พำตำร์แลบ เกณฑ์รำคำ 0346/2561 ลว 26ธค2560
2 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 9,690.00        9,690.00      เฉพำะเจำะจง หจก.แอล บี เอส แลบบอเรตอร่ี (9,690) หจก.แอล บี เอส แลบบอเรตอร่ี เกณฑ์รำคำ 0345/2561 ลว 26ธค2560
3 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 11,550.00      11,550.00    เฉพำะเจำะจง หจก. จีไอเอส ฟำร์มำ (11,550) หจก. จีไอเอส ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0348/2561 ลว 26ธค2560
4 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 5,275.00        5,275.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ฟำร์มำดิกำ (5,275) บจก.ฟำร์มำดิกำ เกณฑ์รำคำ 0349/2561 ลว 26ธค2560
5 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 38,900.00      38,900.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ฟำร์มำดิกำ (38,900) บจก.ฟำร์มำดิกำ เกณฑ์รำคำ 0349/2561 ลว 26ธค2560
6 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 35,490.00      35,490.00    เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม (35,490) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0307/2561 ลว 7 ธค2560
7 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 6,676.80        6,676.80      เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม (6,676.80) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0307/2561 ลว 7 ธค2560
8 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 228,014.62     228,014.62   เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม (228,014.62) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0307/2561 ลว 7 ธค2560
9 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 10,319.90      10,319.90    เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม (10,319.90) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0307/2561 ลว 7 ธค2560
10 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 6,434.40        6,434.40      เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม (6,434.40) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0307/2561 ลว 7 ธค2560
11 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 17,640.00      17,640.00    เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม (17,640) องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0307/2561 ลว 7 ธค2560
12 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 2,400.00        2,400.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ 1979 (2,400) บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์ เกณฑ์รำคำ 0308/2561 ลว 7ธค2560
13 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 13,750.00      13,750.00    เฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี (13,750) บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี เกณฑ์รำคำ 0350/2561 ลว26ธค2560
14 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 22,650.00      22,650.00    เฉพำะเจำะจง บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี (22,650) บจก.เบอร์ลินฟำร์มำซูคิคอลอินดัสตร้ี เกณฑ์รำคำ 0350/2561 ลว26ธค2560
15 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 1,740.00        1,740.00      เฉพำะเจำะจง บจก.นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น (1,740) บจก.นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น เกณฑ์รำคำ 0347/2561 ลว26ธค2560
16 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 23,450.00      23,450.00    เฉพำะเจำะจง บจก. ฟำร์มำฮอฟ (23,450) บจก. ฟำร์มำฮอฟ เกณฑ์รำคำ 0351/2561 ลว26ธค2560
17 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 9,148.50        9,148.50      เฉพำะเจำะจง บจก. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) (9,148.50) บจก. แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) เกณฑ์รำคำ 0355/2561 ลว 26ธค2560
18 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 3,852.00        3,852.00      เฉพำะเจำะจง บจก. เอฟ.ซี.พี. (3,852) บจก. เอฟ.ซี.พี. เกณฑ์รำคำ 0356/2561 ลว26ธค2560
19 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 14,220.00      14,220.00    เฉพำะเจำะจง บจก. ยูเมด้ำ (14,220) บจก. ยูเมด้ำ เกณฑ์รำคำ 0357/2561 ลว26ธค2560
20 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 2,575.00        2,575.00      เฉพำะเจำะจง บจก.คอนติเนนเติล - ฟำร์ม (2,575) บจก.คอนติเนนเติล - ฟำร์ม เกณฑ์รำคำ 0354/2561 ลว26ธค2560
21 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 6,900.00        6,900.00      เฉพำะเจำะจง บจก. ฟำร์มำแลนด์ (6,900) บจก. ฟำร์มำแลนด์ ( เกณฑ์รำคำ 0353/2561 ลว26ธค2560
22 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 11,120.00      11,120.00    เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหมโดยโรงงำนเภสัชกรรมทหำร(11,120) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหมโดยโรงงำนเภสัชกรรมทหำร เกณฑ์รำคำ 0358/2561 ลว26ธค2560
23 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 1,656.00        1,656.00      เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหมโดยโรงงำนเภสัชกรรมทหำร(1,656) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหมโดยโรงงำนเภสัชกรรมทหำร เกณฑ์รำคำ 0358/2561 ลว26ธค2560
24 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 15,084.00      15,084.00    เฉพำะเจำะจง บจก.โฟร์ต้ีทู สยำมเมดิแคร์ (15,084) บจก.โฟร์ต้ีทู สยำมเมดิแคร์ เกณฑ์รำคำ 0360/2561 ลว26ธค2560
25 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 2,720.00        2,720.00      เฉพำะเจำะจง บจก.โฟร์ต้ีทู สยำมเมดิแคร์ (2,720) บจก.โฟร์ต้ีทู สยำมเมดิแคร์ เกณฑ์รำคำ 0360/2561 ลว26ธค2560
26 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 17,500.00      17,500.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ 1979 (17,500) บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์ เกณฑ์รำคำ 0359/2561 ลว26ธค2560
27 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 3,200.00        3,200.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ท.ีโอ.เคมีคอลส์ 1979 (3,200) บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์ 1979 เกณฑ์รำคำ 0359/2561 ลว26ธค2560
28 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 14,380.80      14,380.80    เฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (14,380.80) บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เกณฑ์รำคำ 0361/2561 ลว26ธค2560
29 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 79,180.00      79,180.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ (79,180) บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เกณฑ์รำคำ 0361/2561 ลว26ธค2560
30 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 15,194.00      15,194.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) (15,194) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เกณฑ์รำคำ 0362/2561 ลว26ธค2560

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ล าดับที่ วิธีซ้ือหรือจ้าง



31 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 1,926.00        1,926.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) (1,926) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เกณฑ์รำคำ 0362/2561 ลว26ธค2560
วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
32 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 36,636.80      36,636.80    เฉพำะเจำะจง บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) (36,636.80) บจก.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เกณฑ์รำคำ 0362/2561 ลว26ธค2560
33 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 12,500.00      12,500.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ท.ีแมน ฟำร์มำ (12,500) บจก.ที.แมน ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0364/2561 ลว26ธค2560
34 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 12,065.00      12,065.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ท.ีแมน ฟำร์มำ (12,065) บจก.ที.แมน ฟำร์มำ เกณฑ์รำคำ 0364/2561 ลว26ธค2560
35 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 21,000.00      21,000.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ (21,000) บจก.ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ เกณฑ์รำคำ 0363/2561 ลว26ธค2560
36 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 28,500.00      28,500.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ (28,500) บจก.ไบโอฟำร์ม เคมิคัลส์ เกณฑ์รำคำ 0363/2561 ลว26ธค2560
37 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 3,600.00        3,600.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ท.ีแมน ฟำร์มำซูติคอล (3,600) บจก.ที.แมน ฟำร์มำซูติคอล เกณฑ์รำคำ 0364/2561 ลว26ธค2560
38 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 4,485.00        4,485.00      เฉพำะเจำะจง บจก.เยเนอรัลฮอสปีตัล โปรดัคส์ (4,485) บจก.เยเนอรัลฮอสปีตัล โปรดัคส์ เกณฑ์รำคำ 0432/2561 ลว16มค2561
39 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 5,075.00        5,075.00      เฉพำะเจำะจง บจก.เยนเนอร์รำลดร๊ักเฮ้ำส์ (5,075) บจก.เยนเนอร์รำลดร๊ักเฮ้ำส์ เกณฑ์รำคำ 0433/2561 ลว16มค2561
40 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 30,000.00      30,000.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ยูโทเปี้ยน (30,000) บจก.ยูโทเปี้ยน เกณฑ์รำคำ 0434/2561 ลว16มค2561
41 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 2,550.00        2,550.00      เฉพำะเจำะจง บจก.ยูโทเปี้ยน (2,550) บจก.ยูโทเปี้ยน เกณฑ์รำคำ 0434/2561 ลว16มค2561
42 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 11,000.00      11,000.00    เฉพำะเจำะจง บจก.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล (11,000) บจก.แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล เกณฑ์รำคำ 0435/2561 ลว16มค2561
43 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 12,630.00      12,630.00    เฉพำะเจำะจง บจก.โพส เฮลท์ แคร์ (12,630) บจก.โพส เฮลท์ แคร์ เกณฑ์รำคำ 0436/2561 ลว16มค2561
44 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 20,000.00      20,000.00    เฉพำะเจำะจง บจก.ไทยเอฟดี (20,000) บจก.ไทยเอฟดี เกณฑ์รำคำ 0437/2561 ลว16มค2561
45 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 8,050.00        8,050.00      เฉพำะเจำะจง บจก.จรูญเภสัช (8,050) บจก.จรูญเภสัช เกณฑ์รำคำ 0352/2561 ลว26ธค2560

จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 9,630.00        9,630.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0439/2561 ลว16มค2561
จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 7,910.00        7,910.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท บีเอ็มฟำร์มำซี จ ำกัด บริษัท บีเอ็มฟำร์มำซี จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0440/2561 ลว16มค2562
จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 1,650.00        1,650.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0441/2561 ลว16มค2563
จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 6,230.00        6,230.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มีน่ำ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มีน่ำ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0442/2561 ลว16มค2564
จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 17,215.00      17,215.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0443/2561 ลว16มค2565
จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 12,525.00      12,525.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟำร์ม่ำ จ ำกัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟำร์ม่ำ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0444/2561 ลว16มค2566
จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 32,045.00      32,045.00    เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม เกณฑ์รำคำ 0466/2561 ลว25มค2561
จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยำ 11,400.00      11,400.00    เฉพำะเจำะจง นำงละ กุลนะทัย นำงละ กุลนะทัย เกณฑ์รำคำ 0438/2561 ลว25มค2561

ล ำดับทีง่ำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง


