
แบบ สขร.1

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

1 วัสดุส านักงาน/5 รายการ 7,420.00        7,420.00         เฉพาะเจาะจง โรงพมิพค์รูเกรียงชัย(7,420) โรงพมิพค์รูเกรียงชัย เกณฑ์ราคา บส.0502 ลว.7 กุมภาพนัธ์ 2561
2 วัสดุส านักงาน/2 รายการ 1,467.00        1,467.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน้องวิว(1,467) ร้านน้องวิว เกณฑ์ราคา บส.0512 ลว.9 กุมภาพนัธ์ 2561
3 วัสดุส านักงาน/2 รายการ 6,200.00        6,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอารีย์ บริการ(6,200) ร้านศรีอารีย์ บริการ เกณฑ์ราคา บส.0499 ลว.5 กุมภาพนัธ์ 2561
4 วัสดุส านักงาน/1 รายการ 1,650.00        1,650.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน้องวิว(1,650) ร้านน้องวิว เกณฑ์ราคา บส.0511 ลว.9 กุมภาพนัธ์ 2561
5 วัสดุส านักงาน/11 รายการ 2,480.70        2,480.70         เฉพาะเจาะจง ร้านพร้ินท์ช็อป(2,480.70) ร้านพร้ินท์ช็อป เกณฑ์ราคา บส.1071.1 ลว.7 กรกฎาคม 2561
6 วัสดุส านักงาน/1 รายการ 38,400.00      38,400.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ.ที.พ.ีอินเตอร์เมดิคอล(38,400) บ.เอ.ที.พ ีอินเตอร์เมดิคอล เกณฑ์ราคา บส.0541 ลว.22 กุมภาพนัธ์ 2561
7 วัสดุส านักงาน/5 รายการ 1,153.00        1,153.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน้องวิว(1,153) ร้าน น้องวิว เกณฑ์ราคา บส.0527 ลว.14 กุมภาพนัธ์ 2561
8 วัสดุงานบ้านงานครัว/1 รายการ 5,700.00        5,700.00         เฉพาะเจาะจง สยามการค้า(5,700) สยามการค้า เกณฑ์ราคา บส.0528 ลว.14 กุมภาพนัธ์ 2561
9 วัสดุงานบ้านงานครัว/2 รายการ 7,650.00        7,650.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพสต์เฮลท์แคร์(7,650) บ.โพสต์เฮลท์แคร์ เกณฑ์ราคา บส.0565 ลว.2 มีนาคม 2561
10 วัสดุบริโภค/2 รายการ 720.00          720.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอารีย์ บริการ(720) ร้านศรีอารีย์ บริการ เกณฑ์ราคา บส.0500 ลว.5 กุมภาพนัธ์ 2561
11 วัสดุบริโภค/1 รายการ 300.00          300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอารีย์ บริการ(300) ร้านศรีอารีย์ บริการ เกณฑ์ราคา บส.0510 ลว.9 กุมภาพนัธ์ 2561
12 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง/2 รายการ นข 517 1,340.00        1,340.00         เฉพาะเจาะจง อู่ช่างบุญการช่าง(1,340) อู่ช่างบุญการช่าง เกณฑ์ราคา บส.0515 ลว.9 กุมภาพนัธ์ 2561
13 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง/2 รายการ กข 756 1,340.00        1,340.00         เฉพาะเจาะจง อู่ช่างบุญการช่าง(1,340) อู่ช่างบุญการช่าง เกณฑ์ราคา บส.0514 ลว.9 กุมภาพนัธ์ 2561
14 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง/4 รายการ กข 2274 5,950.00        5,950.00         เฉพาะเจาะจง บ.สไมล์เวย์ออโต้พาร์ท(5,950) บ.สไมล์เวย์ออโต้พาร์ท เกณฑ์ราคา บส.0500 ลว.5 กุมภาพนัธ์ 2561
15 วัสดุก่อสร้าง/7 รายการ 1,714.00        1,714.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสงค์วัสดุภณัฑ์(1,714) ร้านสงค์วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0555 ลว.28 กุมภาพนัธ์ 2561
16 วัสดุไฟฟา้และวิทย/ุ1 รายการ 17,000.00      17,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสงค์วัสดุภณัฑ์(17,000) ร้านสงค์วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0557 ลว.28 กุมภาพนัธ์ 2561
17 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/13 รายการ 15,890.00      15,890.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เทพพทิักษ์แม่ลา(15,890) หจก.เทพพทิักษ์แม่ลา เกณฑ์ราคา บส.0532 ลว.15 กุมภาพนัธ์ 2561
18 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน/17 รายการ 17,880.00      17,880.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เทพพทิักษ์แม่ลา(17,880) หจก.เทพพทิักษ์แม่ลา เกณฑ์ราคา บส.0558 ลว.28 กุมภาพนัธ์ 2561
19 วัสดุประปา/8 รายการ 613.00          613.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์(613) ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0517 ลว.9 กุมภาพนัธ์ 2561
20 วัสดุประปา/1 รายการ 2,300.00        2,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสงค์วัสดุภณัฑ์(2,300) ร้านสงค์วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0556 ลว. 28 กุมภาพนัธ์ 2561
21 วัสดุรังสี/1 รายการ 35,000.00      35,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทรานสเทค(35,000) บ.ทรานสเทค เกณฑ์ราคา บส.0831 ลว.2 กุมภาพนัธ์ 2561
22 วัสดุการแพทย(์ซ่อม)/1 รายการ 2,400.00        2,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป(2,400) หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0501 ลว.7 กุมภาพนัธ์ 2561
23 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง/3 รายการ กข 2080 16,050.00      16,050.00       เฉพาะเจาะจง บ.สไมล์เวย์ออโต้พาร์ท(16,050) บ.สไมล์เวย์ออโต้พาร์ท เกณฑ์ราคา บส.0566 ลว.2 มีนาคม 2561
24 จ้างเหมาท าความสะอาด/1 รายการ 45,670.00      45,670.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ.พ.ีคลีนนิ่งซัพพลาย(45,670) บ.เอ.พ.ีคลีนนิ่งซัพพลาย เกณฑ์ราคา บส.0803 ลว.1 กุมภาพนัธ์ 2561
25 อาหารว่าง ประชุม IC 540.00          540.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตต์อารี จิตตนาน(540) นางสาวจิตต์อารี จิตตนาน เกณฑ์ราคา บส.0837 ลว.5 กุมภาพนัธ์ 2561
26 อาหารว่าง ประชุม เคร่ืองมือแพทย์ 450.00          450.00           เฉพาะเจาะจง นางอังคณา ตาบังวัน(450) นางอังคณา ตาบังวัน เกณฑ์ราคา บส.0895 ลว.9 กุมภาพนัธ์ 2561
27 อาหารว่าง ประชุม IC 330.00          330.00           เฉพาะเจาะจง นางอังคณา ตาบังวัน(330) นางอังคณา ตาบังวัน เกณฑ์ราคา บส.0922 ลว.15 กุมภาพนัธ์ 2561
28 อาหารว่าง ประชุม กบร.5/61 480.00          480.00           เฉพาะเจาะจง นางอังคณา ตาบังวัน(480) นางอังคณา ตาบังวัน เกณฑ์ราคา บส.0923 ลว.15 กุมภาพนัธ์ 2561
29 อาหารว่าง ประชุม คปสอ.2/61 750.00          750.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตต์อารี จิตตนาน(750) นางสาวจิตต์อารี จิตตนาน เกณฑ์ราคา บส.0529 ลว.9 กุมภาพนัธ์ 2561
30 ค่าใช้สอย(ขยะติดเชื้อ) 11,324.00      11,324.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน(์11,324) หจก.ส.เรืองโรจน์ เกณฑ์ราคา บส.0799 ลว.1 กุมภาพนัธ์ 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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

31 อาหารคนไข้สามัญ 16-31 ม.ค. 61 26,910.00      26,910.00       เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(26,910) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.1804 ลว.2 กุมภาพนัธ์ 2561
32 อาหารคนไข้ห้องพเิศษ 16-31 ม.ค. 61 11,970.00      11,970.00       เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(11,970) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.1805 ลว.2 กุมภาพนัธ์ 2561 
33 อาหารคนไข้ห้องรอคลอด 16-31 ม.ค. 61 210.00          210.00           เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(210) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.1806 ลว.2 กุมภาพนัธ์ 2561
34 อาหารคนไข้สามัญ 1-15 ก.พ. 61 15,410.00      15,410.00       เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(15,410) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.0929 ลว.16 กุมภาพนัธ์ 2561
35 อาหารคนไข้ห้องพเิศษ 1-15 ก.พ. 61 9,660.00        9,660.00         เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(9,660) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.0930 ลว.16 กุมภาพนัธ์ 2561
36 อาหารคนไข้ห้องรอคลอด 1-15 ก.พ. 61 120.00          120.00           เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(120) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.0931 ลว.16 กุมภาพนัธ์ 2561
37 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน/7 รายการ 2,571.00        2,571.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์(2,571) ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0516 ลว.9 กุมภาพนัธ์ 2561
38 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน/1 รายการ 9,600.00        9,600.00         เฉพาะเจาะจง นายแดง พะก่าโต(9,600) นายแดง พะก่าโต เกณฑ์ราคา บส.0535.1 ลว.16 กุมภาพนัธ์ 2561
39 ค่าใช้สอย(ขนส่งตัวอย่างน้ า)/1 รายการ 350.00          350.00           เฉพาะเจาะจง ดับเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส(350) ดับเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส เกณฑ์ราคา บส.0507 ลว.7 กุมภาพนัธ์ 2561
40 ค่าใช้สอย(ซักฟอกรายวัน) 1 รายการ 600.00          600.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวเขมจิรา กิจบ ารุงไพร(600) นางสาวเขมจิรา กิจบ ารุงไพร เกณฑ์ราคา บส.0535 ลว.16 กุมภาพนัธ์ 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

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

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์5 รายการ 3,696.00        3,696.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี(3,696) บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี เกณฑ์ราคา บส.0505 ลว.7 กุมภาพนัธ์ 2561
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์1 รายการ 10,425.00      10,425.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยไดแอ็กนอสติก(10,425) บ.ไทยไดแอ็กนอสติก เกณฑ์ราคา บส.0504 ลว.7 กุมภาพนัธ์ 2561
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์18 รายการ 79,683.00      79,683.00    e-bidding บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี(79,683) บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี เกณฑ์ราคา บส.0378 ลว.27 ธันวาคม 2561
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์1 รายการ 36,363.00      36,363.00    e-bidding บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี(36,363) บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี เกณฑ์ราคา บส.0379 ลว.27 ธันวาคม 2561
5 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์3 รายการ 16,900.00      16,900.00    เฉพาะเจาะจง บ.วิทยาศรม(16,900) บ.วิทยาศรม เกณฑ์ราคา บส.0503 ลว.7 กุมภาพนัธ์ 2561
6 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์1 รายการ 210.00          210.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการเกษตร(210) ร้านอุดมการเกษตร เกณฑ์ราคา บส.0506 ลว.7 กุมภาพนัธ์ 2561
7 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์1 รายการ 5,992.00        5,992.00      เฉพาะเจาะจง หจก.การดับเพลิง(5,992) หจก.การดับเพลิง เกณฑ์ราคา บส.0563 ลว.28 กุมภาพนัธ์ 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

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

1 ค่าสมัครสมาชิกห้องแล็ป/1 รายการ 2,000.00         2,000.00     เฉพาะเจาะจง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (2,000) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกณฑ์ราคา บส.0876 ลว.7 กุมภาพนัธ์ 2561
2 ค่าตรวจวิเคราะห์ Pap smear 1,650.00         1,650.00     เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนลเฮลท์แคร์(1,650) บ.เนชั่นแนลเฮลท์แคร์ เกณฑ์ราคา บส.0521.1 ลว.12 กุมภาพนัธ์ 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



บส.0521.1 ลว.12 กุมภาพนัธ์ 2561



แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (4 รายการ) 925.00          925.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นท์ -เมท จ ากัด บริษัท เด็นท์ -เมท จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0525  ลว.13  ก.พ.. 61
2 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (1รายการ) 4,180.00        4,180.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0526  ลว.13  ก.พ.. 61
3 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (1 รายการ) 3,625.00        3,625.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0533  ลว.16 ก.พ.. 61
4 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (2 รายการ) 7,062.00        7,062.00         เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0544  ลว. 23 ก.พ.61
5 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (1 รายการ) 10,700.00      10,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0552  ลว. 27 ก.พ.61
6 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (3 รายการ) 3,300.00        3,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0551  ลว. 27 ก.พ.61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มีนาคม  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา  (4 รายการ) 1,990.00        1,990.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (1,990.-) บริษัท ไทยก๊อต จ ากัด เกณฑ์ราคา บส.1518 ลว. 9 ก.พ. 61
2 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา  (5 รายการ) 5,254.00        5,254.00         (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (5,254.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0536 ลว. 20 ก.พ. 61
3 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (7 รายการ) 13,779.00      13,779.00       (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (13,779.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0545 ลว. 23 ก.พ. 61
4 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (3 รายการ) 25,200.00      25,200.00       (e-bidding) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เทค.ซัพพลาย (25,200) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เทค.ซัพพลาย เกณฑ์ราคา บส.0539 ลว. 20 ก.พ. 61
5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (35 รายการ) 62,239.00      62,239.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (62,239.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0537 ลว. 20 ก.พ. 61
6 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา  (14 รายการ) 13,439.00      13,439.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (13,439.-) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0538 ลว. 20 ก.พ. 61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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

1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5040 5040 เฉพาะเจาะจง บริษัทแอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัดบริษัทแอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัดเกณฑ์ราคา 0481/2561, 1/2/2561
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5000 5000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัดบริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัดเกณฑ์ราคา 0482/2561, 1/2/2561
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 25000 25000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา 0483/2561, 1/2/2561
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 17780 17780 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา 0484/2561, 1/2/2561
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 7179 7179 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดบริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัดเกณฑ์ราคา 0485/2561, 1/2/2561
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9480 9480 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดบริษัท ท.ีพี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัดเกณฑ์ราคา 0486/2561, 1/2/2561
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10750 10750 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา 0487/2561, 1/2/2561
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10431 10431 เฉพาะเจาะจง ห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทยห.ส.น. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทยเกณฑ์ราคา 0488/2561, 1/2/2561
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10558.33 10558.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา 0489/2561, 1/2/2561
10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 9840 9840 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. ภิญโญฟาร์มาซี ห.จ.ก. ภิญโญฟาร์มาซี เกณฑ์ราคา 0490/2561, 1/2/2561
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 52268 52268 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด เกณฑ์ราคา 0491/2561, 1/2/2561
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 1848.96 1848.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัดเกณฑ์ราคา 0492/2561, 1/2/2561
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 15900 15900 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด เกณฑ์ราคา 0495/2561, 1/2/2561
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 51035.2 51035.2 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา 0508/2561, 14/2/2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง




