
แบบ สขร.1

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

1 วัสดุส านักงาน/2 รายการ 1,495.00        1,495.00         เฉพาะเจาะจง ร้านน้องวิว(1,495) ร้าน น้องวิว เกณฑ์ราคา บส.0667 ลว.26 มีนาคม 2561
2 วัสดุส านักงาน/6 รายการ 10,325.00      10,325.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นวล-ประวัติ(10,325) หจก.นวล-ประวัติ เกณฑ์ราคา บส.0613.11 ลว.15 มีนาคม 2561
3 วัสดุงานบ้านงานครัว/2 รายการ 4,850.00        4,850.00         เฉพาะเจาะจง บ.โพสต์เฮลท์แคร์(4,850) บ.โพสต์เฮลท์แคร์ เกณฑ์ราคา บส.0596 ลว.8 มีนาคม 2561
4 วัสดุงานบ้านงานครัว/2 รายการ 830.00          830.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เป่าเปา(830) หจก.เป่าเปา เกณฑ์ราคา บส.0613.7 ลว.15 มีนาคม 2561
5 วัสดุงานบ้านงานครัว/1 รายการ 1,425.00        1,425.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพอเพยีง(1,425) ร้านพอเพยีง เกณฑ์ราคา บส.0665 ลว.26 มีนาคม 2561
6 วัสดุบริโภค/1 รายการ 900.00          900.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีอารีย์ บริการ (900) ร้าน ศรีอารีย์ บริการ เกณฑ์ราคา บส.0571 ลว.5 มีนาคม 2561
7 วัสดุบริโภค/1 รายการ 5,166.00        5,166.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพอเพยีง(5,166) ร้านพอเพยีง เกณฑ์ราคา บส.0664 ลว.26 มีนาคม 2561
8 วัสดุก่อสร้าง/4 รายการ 1,730.00        1,730.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์(1,730) ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0668 ลว.2 มีนาคม 2561
9 วัสดุก่อสร้าง/11 รายการ 1,317.00        1,317.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์(1,317) ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0672 ลว.26 มีนาคม 2561
10 วัสดุก่อสร้าง/11 รายการ 2,363.00        2,363.00         เฉพาะเจาะจง อมรศุนย์รวมอะไหล่(2,363) อมรศูนย์รวมอะไหล่ เกณฑ์ราคา บส.0613.14 ลว.15 มีนาคม 2561
11 วัสดุก่อสร้าง/1 รายการ 890.00          890.00           เฉพาะเจาะจง บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์(890) บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เกณฑ์ราคา บส.0613.15 ลว.15 มีนาคม 2561
12 วัสดุไฟฟา้และวิทย/ุ7 รายการ 566.00          566.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์(566) ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0598 ลว.8 มีนาคม 2561
13 วัสดุไฟฟา้และวิทย/ุ1 รายการ 558.00          558.00           เฉพาะเจาะจง ร้านน้องวิว(558) ร้านน้องวิว เกณฑ์ราคา บส.0666 ลว.26 มีนาคม 2561
14 วัสดุไฟฟา้และวิทย/ุ5 รายการ 3,560.00        3,560.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์(3,560) ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0673 ลว.26 มีนาคม 2561
15 วัสดุไฟฟา้และวิทย/ุ1 รายการ 1,150.00        1,150.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์(1,150) ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0670 ลว.26 มีนาคม 2561
16 วัสดุไฟฟา้และวิทย/ุ1 รายการ 550.00          550.00           เฉพาะเจาะจง อมรศุนย์รวมอะไหล่(550) อมรศูนย์รวมอะไหล่ เกณฑ์ราคา บส.0613.13 ลว.15 มีนาคม 2561
17 วัสดุไฟฟา้และวิทย/ุ2 รายการ 695.50          695.50           เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลซัพพลาย(695.50) เซ็นทรัลซัพพลาย เกณฑ์ราคา บส.0613.2 ลว.15 มีนาคม 2561
18 วัสดไฟฟา้และวิทย/ุ1 รายการ 1,765.00        1,765.00         เฉพาะเจาะจง คลังไฟฟา้(1,765.50) คลังไฟฟา้ เกณฑ์ราคา บส.0613.3 ลว.15 มีนาคม 2561
19 วัสดุไฟฟา้และวิทย/ุ2 รายการ 475.08          475.08           เฉพาะเจาะจง คลังไฟฟา้(475.08) คลังไฟฟา้ เกณฑ์ราคา บส.0613.4 ลว.15 มีนาคม 2561
20 วัสดุไฟฟา้และวิทย/ุ4 รายการ 8,557.86        8,557.86         เฉพาะเจาะจง คลังไฟฟา้(8,557.86) คลังไฟฟา้ เกณฑ์ราคา บส.0613.5 ลว.15 มีนาคม 2561
21 วัสดุไฟฟา้และวิทย/ุ8 รายการ 12,283.60      12,283.60       เฉพาะเจาะจง คลังไฟฟา้(12,283.60) คลังไฟฟา้ เกณฑ์ราคา บส.0613.6 ลว.15 มีนาคม 2561
22 วัสดุประปา/10 รายการ 650.00          650.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์(650) ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0597 ลว.8 มีนาคม 2561
23 วัสดุประปา/10 รายการ 3,155.00        3,155.00         เฉพาะเจาะจง ร้านนิรันดร์อิฐบล๊อค(3,155) ร้านนิรันดร์อิฐบล๊อค เกณฑ์ราคา บส.0610 ลว.12 มีนาคม 2561
24 วัสดุประปา/10 รายการ 459.00          459.00           เฉพาะเจาะจง ร้านนิรันดร์อิฐบล๊อค(459) ร้านนิรันดร์อิฐบล๊อค เกณฑ์ราคา บส.0611 ลว.12 มีนาคม 2561
25 วัสดุประปา/12 รายการ 690.00          690.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0674 ลว.26 มีนาคม 2561
26 วัสดุประปา/5 รายการ 10,699.20      10,699.20       เฉพาะเจาะจง หจก.โฮมรีแพร์(10,699.20) หจก.โฮมรีแพร์ เกณฑ์ราคา บส.0613.10 ลว.15 มีนาคม 2561
27 วัสดุรังสี/1 รายการ 35,000.00      35,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.ทรานสเทค(35,000) บ.ทรานสเทค เกณฑ์ราคา บส.1023 ลว.2 มีนาคม 2561
28 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ คงทน/1 รายการ 2,000.00        2,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์(2,000) ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0671 ลว.26 มีนาคม 2561
29 ครุภณัฑ์โรงงาน/1 รายการ 5,350.00        5,350.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์(5,350) ร้าน เค เอ วัสดุภณัฑ์ เกณฑ์ราคา บส.0669 ลว.26 มีนาคม 2561
30 ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว/2 รายการ 10,000.00      10,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป (10,000) หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0675 ลว.26 มีนาคม 2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย
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ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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

31 ค่าใช้สอย(บริการถ่ายเอกสาร)/1 รายการ 689.00          689.00           เฉพาะเจาะจง แม่ลาน้อยคัลเลอร์แล็ป(689) แม่ลาน้อยคัลเลอร์แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0636 ลว.20 มีนาคม 2561
32 ค่าใช้สอย(จ้างเหมาท าความสะอาด) 45,670.00      45,670.00       เฉพาะเจาะจง บ.เอ.พ.ีคลีนนิ่งซัพพลาย(45,670) บ.เอ.พ.ีคลีนนิ่งซัพพลาย เกณฑ์ราคา บส.1002 ลว.2 มีนาคม 2561
33 อาหารว่าง ประชุม HA 420.00          420.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตต์อารี จิตตนาน(420) นางสาวจิตต์อารี จิตตนาน เกณฑ์ราคา บส.1048 ลว.6 มีนาคม 2561
34 อาหารว่าง ประชุม IM 510.00          510.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวจิตต์อารี จิตตนาน(510) นางสาวจิตต์อารี จิตตนาน เกณฑ์ราคา บส.1114 ลว.14 มีนาคม 2561
35 อาหารว่าง ประชุม เวชระเบียน 480.00          480.00           เฉพาะเจาะจง นางพรพรรณ พฒันากรกุล(480) นางพรพรรณ พฒันากรกุล เกณฑ์ราคา บส.1113 ลว.14 มีนาคม 2561
36 อาหารว่าง ตรวจสอบภายใน 2,750.00        2,750.00         เฉพาะเจาะจง นางเมธิญาชนม์ ณภคัสุขสมิทธ(์2,750) นางเมธิญาชนม์ ณภคัสุขสมิทธ์ เกณฑ์ราคา บส.1139 ลว.16 มีนาคม 2561
37 ค่าใช้สอย (ขยะติดเชื้อ) 6,251.00        6,251.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน(์6,251) หจก.ส.เรืองโรจน์ เกณฑ์ราคา บส.1001 ลว.2 มีนาคม 2561
38 อาหารคนไข้สามัญ 16-28 ก.พ.61 11,615.00      11,615.00       เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(11,615) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.0996 ลว.2 มีนาคม 2561
39 อาหารคนไข้ห้องพเิศษ 16-28 ก.พ.61 7,560.00        7,560.00         เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(7,560) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.0997 ลว.2 มีนาคม 2561
40 อาหารคนไข้ห้องรอคลอด 16-28 ก.พ.61 90.00            90.00             เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(90) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.0998 ลว.2 มีนาคม 2561
41 อาหารคนไข้สามัญ 1-15 มี.ค.61 16,675.00      16,675.00       เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(16,675) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.1144 ลว.16 มีนาคม 2561
42 อาหารคนไข้ห้องพเิศษ 1-15 มี.ค.61 12,810.00      12,810.00       เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(12,810) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.1145 ลว.16 มีนาคม 2561
43 อาหารคนไข้ห้องรอคลอด 1-15 มี.ค.61 170.00          170.00           เฉพาะเจาะจง นางสุพณิ ศิริอาง(170) นางสุพณิ ศิริอาง เกณฑ์ราคา บส.1145 ลว.16 มีนาคม 2561
44 ซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน/1 รายการ 2,300.00        2,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีแอนด์พแีม่ลาน้อยฯ(2,300) ร้าน ทีแอนด์พแีม่ลาน้อยฯ เกณฑ์ราคา บส.0605 ลว.9 มีนาคม 2561
45 ค่าใช้สอย(จ้างรถแบ็คโฮขุดวางท่อประปา) 4,000.00        4,000.00         เฉพาะเจาะจง นายร่มไทร มุกเมืองทอง(4,000) นายร่มไทร มุกเมืองทอง เกณฑ์ราคา บส.0616 ลว.16 มีนาคม 2561

ค่าจ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ/1 รายการ 3,900.00        3,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีแอนด์พแีม่ลาน้อยฯ(3,900) ร้าน ทีแอนด์พแีม่ลาน้อยฯ เกณฑ์ราคา บส.0662 ลว.22 มีนาคม 2561
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง/7 รายการ 39,515.00      39,515.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน นิรันดร์อิฐบล๊อค(39,515) ร้าน นิรันดร์อิฐบล๊อค เกณฑ์ราคา บส.0609 ลว.12 มีนาคม 2561
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แบบ สขร.1

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

1 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์1 รายการ 8,640.00        8,640.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไนน์โกลเด้นท์ กรุ๊ป(8,640) บ.ไนน์โกลเด้นท์ กรุ๊ป เกณฑ์ราคา บส.0572 ลว.5 มีนาคม 2561
2 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์3 รายการ 5,250.00        5,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็มพเีมด กรุ๊ป (5,250) บ.เอ็มพเีมด กรุ๊ป เกณฑ์ราคา บส.0601 ลว.9 มีนาคม 2561
3 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์1 รายการ 4,750.00        4,750.00      เฉพาะเจาะจง บ.เฟร์ิมเมอร์(4,750) บ.เฟร์ิมเมอร์ เกณฑ์ราคา บส.0602 ลว.9 มีนาคม 2561
4 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย/์3 รายการ 5,190.00        5,190.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี(5,190) บ.ไอเมดลาบอราทอร่ี เกณฑ์ราคา บส.0603 ลว.9 มีนาคม 2561
5 ซ้ือ ว.วิทยาศาสตร์การแพทย/์19 รายการ 112,844.00     112,844.00   E-biding บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี (112,844) บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี เกณฑ์ราคา บส.0475 ลว. 29 มกราคม 25561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (1 รายการ) 10,593.00      10,593.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0581  ลว.06 มี.ค. 61
2 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (3รายการ) 3,600.00        3,600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากัด บริษัท วีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0600  ลว.09 มี.ค. 61
3 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (2 รายการ) 1,040.00        1,040.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0612  ลว.15 มี.ค. 61
4 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (3 รายการ) 2,910.00        2,910.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0622  ลว.19 มี.ค. 61
5 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม)  (3 รายการ)8,500.00        8,500.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0623 ลว.19 มี.ค. 61
6 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (7 รายการ) 7,324.00        7,324.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0624  ลว.19 มี.ค.61
7 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (2 รายการ) 4,550.00        4,550.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เดอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เดอร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0680 ลว.27 มี.ค.61
8 ซ้ือวัสดุทันตกรรม  (1รายการ) 7,704.00        7,704.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด เกณฑ์ราคา มส.0032.303/บส.0681 ลว.27 มี.ค.61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร.1

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

1 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (4 รายการ) 1,012.55        1,012.55         เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพทิอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พ.ีพ.ีเอส. ฮอสพทิอล ซัพพลาย จ ากัดเกณฑ์ราคา บส.0567  ลว. 2 มี.ค. 61
2 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (1 รายการ) 750.00          750.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา บส.0614  ลว. 16 มี.ค. 61
3 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา  (3 รายการ) 1,240.00        1,240.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด เกณฑ์ราคา บส.0615  ลว. 16 มี.ค. 61
4 ซ้ือเวชภณัฑ์มิใช่ยา (7 รายการ) 13,488.00      13,488.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0620  ลว. 19 มี.ค. 61
5 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (19 รายการ) 20,841.00      20,841.00       เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0621  ลว. 19 มี.ค. 61
6 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (2 รายการ) 10,844.00      10,844.00       (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0617  ลว. 16 มี.ค. 61
7 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (1 รายการ) 7,200.00        7,200.00         (e-bidding) หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0618  ลว. 16 มี.ค. 61
8 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (1 รายการ) 3,120.00        3,120.00         (e-bidding) บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัดเกณฑ์ราคา บส.0671  ลว. 26 มี.ค. 61
9 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (1 รายการ) 1,160.00        1,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.บี.ดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็ม.บี.ดี. เซอร์จิคอล ซัพพลาย จ ากัดเกณฑ์ราคา บส.0663  ลว. 23 มี.ค. 61
10 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (1 รายการ) 7,800.00        7,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา บส.0661   ลว. 22 มี.ค. 61
11 ซ้ือวัสดุการแพทย์ (คงทน) (1 รายการ) 850.00          850.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป เกณฑ์ราคา บส.0619  ลว. 19  มี.ค. 61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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

1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 22,517.00      22,517.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดบริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัดเกณฑ์ราคา 0568/2561, 2/3/2561
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 347,714.59     347,714.59      เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา 0570/2561, 5/3/2561
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 309.78          309.78           เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เกณฑ์ราคา 0582/2561, 5/3/2561
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 27,282.00      27,282.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จ ากัดบริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอร่ีส์ จ ากัดเกณฑ์ราคา 0583/2561, 6/3/2561
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 26,430.00      26,430.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด เกณฑ์ราคา 0584/2561, 6/3/2561
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 109,332.60     109,332.60      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา 0585/2561, 6/3/2561
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,574.00        5,574.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา 0586/2561, 6/3/2561
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 64,232.10      64,232.10       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์มเคลเลอร์โลจิสติกส์ จ ากัดเกณฑ์ราคา 0587/2561, 6/3/2561
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 45,502.82      45,502.82       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัดเกณฑ์ราคา 0588/2561, 6/3/2561
10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 10,080.00      10,080.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลัน-เคมเมด จ ากัด บริษัท โอลัน-เคมเมด จ ากัด เกณฑ์ราคา 0589/2561, 6/3/2561
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 24,500.00      24,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด เกณฑ์ราคา 0590/2561, 6/3/2561
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 20,160.00      20,160.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด เกณฑ์ราคา 0591/2561, 6/3/2561
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 46,300.00      46,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดเกณฑ์ราคา 0592/2561, 6/3/2561
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 6,780.00        6,780.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัดบริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัดเกณฑ์ราคา 0593/2561, 6/3/2561
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 15,550.00      15,550.00       เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี เกณฑ์ราคา 0594/2561, 6/3/2561
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,380.00        5,380.00         เฉพาะเจาะจง กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด เกณฑ์ราคา 0606/2561, 9/3/2561
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 21,090.00      21,090.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด เกณฑ์ราคา 0639/2561, 20/3/2561
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 11,750.00      11,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด เกณฑ์ราคา 0640/2561, 20/3/2561
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 18,083.00      18,083.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด เกณฑ์ราคา 0642/2561, 20/3/2561
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 24,490.00      24,490.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด เกณฑ์ราคา 0643/2561, 20/3/2561
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 12,840.00      12,840.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด เกณฑ์ราคา 0644/2561, 20/3/2561
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 13,200.00      13,200.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จีไอเอส ฟาร์มา ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จีไอเอส ฟาร์มา เกณฑ์ราคา 0645/2561, 20/3/2561
23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 38,700.00      38,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากัด เกณฑ์ราคา 0646/2561, 20/3/2561
24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 5,600.00        5,600.00         เฉพาะเจาะจง แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด เกณฑ์ราคา 0647/2561, 20/3/2561
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยา 17,850.00      17,850.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา เกณฑ์ราคา 0648/2561, 20/3/2561

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2561
(ชื่อหน่วยงาน) โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

วันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2561

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง




