
แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
(ราคากลาง) บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1 จัดจ้างติดต้ังครุภณัฑ์ส านักงาน 17,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุกรอน แอนด์ เซอร์วสิ 17,200.00 ร้านสุกรอน แอนด์ เซอร์วสิ 17,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/11๗๑ ลว 2 ต.ค ๖๑
2 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 10,950.00 เฉพาะเจาะจง เฟร์ิส ซัพพลาย 10,950.00 เฟร์ิส ซัพพลาย 10,950.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑๒๗๒ ลว ๓ ต.ค ๖๑
3 จัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 18,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล ๒๐๕ (ประเทศไทย) จ ากัด18,900.00 บ.โกลบอล ๒๐๕ (ประเทศไทย) จ ากัด18,900.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑๓๒๔ ลว ๑๗ ต.ค ๖๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2561
โรงพยาบาลแม่ลาน







แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
(ราคากลาง) บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

7 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,480.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,480.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1276 ลว 8 ต. ค  ๖๑
8 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด4,960.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 4,960.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1291 ลว 10 ต. ค  ๖๑
9 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,400.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑๓๐๐ ลว ๑๒ ต.ค ๖๑

10 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,880.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,880.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑๓๐๕ ลว ๑๖ ต.ค ๖๑
11 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาสหพนัธแ์ก๊ส(๒๕๕๙) จ ากัด2,500.00 บ.ยะลาสหพนัธแ์ก๊ส(๒๕๕๙) จ ากัด 2,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑๓๑๒ ลว ๑๖ ต.ค ๖๑
12 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,400.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑๓29 ลว ๑8 ต.ค ๖๑
13 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 540.00 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพ ์ปตัตานี (ส านักงานใหญ่ ) 540.00 โรงพมิพ ์ปตัตานี (ส านักงานใหญ่ ) 540.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑๓43 ลว ๑7 ต.ค ๖๑
14 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาสหพนัธแ์ก๊ส(๒๕๕๙) จ ากัด2,500.00 บ.ยะลาสหพนัธแ์ก๊ส(๒๕๕๙) จ ากัด 2,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑๓87 ลว 30 ต.ค ๖๑
15 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3,280.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด3,280.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 3,280.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑๓92 ลว 22 ต.ค ๖๑
16 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,400.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑๓97 ลว 24 ต.ค ๖๑
17 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,400.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑402 ลว 26 ต.ค ๖๑
18 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,560.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,560.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑408 ลว 29 ต.ค ๖๑

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืนตลุาคม 2561
โรงพยาบาลแมล่าน







แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
1 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทนัตสยาม จ ากัด 2,650.00 บ.ทนัตสยาม จ ากัด 2,650.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2843
2 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,665.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดนทลั วชิั่น จ ากัด 2,665.00 บ.เดนทลั วชิั่น จ ากัด 2,665.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2333
3 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไดร์ว เด็นทั่น อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2,500.00 บ.ไดร์ว เด็นทั่น อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 2,500.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2329
4 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,135.72 เฉพาะเจาะจง บ. ดีเคเอสเอช จ ากัด 2,135.72 บ. ดีเคเอสเอช จ ากัด 2,135.72 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2325
5 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 267.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 267.00 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 267.50 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2321
6 จัดจ้างท าฟนัปลอม 7,366.95 เฉพาะเจาะจง บ. ไชยาอารี เด็นตัลแลป จ ากัด 7,366.95 บ. ไชยาอารี เด็นตัลแลป จ ากัด 7,366.95 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2586
7 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 2,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส ดี ทนัตเวช จ ากัด 2,650.00 บ.เอส ดี ทนัตเวช จ ากัด 2,650.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2587
8 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท ์เมท จ ากัด 1,400.00 บ.เด็นท ์เมท จ ากัด 1,400.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2625
9 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส ดี ทนัตเวช จ ากัด 3,350.00 บ.เอส ดี ทนัตเวช จ ากัด 3,350.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2621

10 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 320.00 บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 320.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2325
11 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 310.00 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท ์เมท จ ากัด 1,500.00 บ.เด็นท ์เมท จ ากัด 1,500.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2617
12 จัดจ้างท าฟนัปลอม 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไชยาอารี เด็นตัลแลป จ ากัด 1,284.00 บ. ไชยาอารี เด็นตัลแลป จ ากัด 1,284.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/22314
13 จัดซ้ือวสัดุทนัตกรรม 7,687.95 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 7,687.95 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 7,687.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2613

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างงานทันตกรรมในรอบเดอืนตลุาคม 2562
โรงพยาบาลแมล่าน

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา





แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
1 จัดจ้างตรวจวเิครราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 5,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 5,880.00 บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 5,880.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2302
2 จัดซ้ือน้ ายาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 58,400.00 เฉพาะเจาะจง เซ้าเทร์ิน เทคโนโลยี ซัพพลาย 58,400.00 เซ้าเทร์ิน เทคโนโลยี ซัพพลาย 58,400.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2593
3 จัดซ้ือน้ ายาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 75,600.00 เฉพาะเจาะจง เซ้าเทร์ิน เทคโนโลยี ซัพพลาย 75,600.00 เซ้าเทร์ิน เทคโนโลยี ซัพพลาย 75,600.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2597
4 จัดซ้ือน้ ายาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 18,725.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินโฟไดนอสติค 18,725.00 หจก.อินโฟไดนอสติค 18,725.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2609
5 จัดซ้ือน้ ายาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 92,890.00 เฉพาะเจาะจง ฮาร์โมนิค แบบบอราทอร่ี 92,890.00 ฮาร์โมนิค แลบบอราทอร่ี 92,890.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2605
6 จ้างตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 210.00 เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 210.00 บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 210.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2306
7 จ้างตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 80.00 เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 80.00 บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 80.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2310
8 จัดซ้ือน้ ายาและเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 69,642.00 เฉพาะเจาะจง ทเีค เมดดิเทค 69,642.00 ทเีค เมดดีเทค 69,642.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2848
9 จ้างตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 9,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 9,150.00 บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 9,150.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2321

10 จ้างตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 320.00 เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 320.00 บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 320.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2325
11 จ้างตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิติัการ 310.00 เฉพาะเจาะจง บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 310.00 บ.เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ซิสเทม็ส์ จ ากัด 310.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2329

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างงานเทคนิคการแพทย(์LAB) ในรอบเดอืนตลุาคม 2562
โรงพยาบาลแมล่าน





แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 
1 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 5,600.00 บ.นิวไลฟ ์ฟาร์ม่า จ ากัด 5,600.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2562
2 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 11,161.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 11,161.00 บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 11,161.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2565
3 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 20,745.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 20,745.00 บ.เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 20,745.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2568
4 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 6,539.40 เฉพาะเจาะจง บ. เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 6,539.40 บ. เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด 6,539.40 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2497
5 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 11,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด 11,990.00 บ.โกลบอล ฟาร์ม จ ากัด 11,990.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2531
6 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 26,750.00 บ.ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 26,750.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2250
7 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 13,423.15 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 13,423.15 บ.ดีเคเอสเอช จ ากัด 13,423.15 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2281
8 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 22,384.40 เฉพาะเจาะจง บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 22,384.40 บ.บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 22,384.40 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2510
9 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 33,900.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไปโอวาลิส จ ากัด 33,900.00 บ. ไปโอวาลิส จ ากัด 33,900.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2550

10 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 5,177.50 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 5,177.50 บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด 5,177.50 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2503
11 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 101,325.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 101,325.40 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 101,325.40 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2500
12 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 8,350.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 8,350.00 บ.เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด 8,350.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2507
13 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 11,130.00 เฉพาะเจาะจง บ. โอสถ อินเตอร์ เลบบอราทอร่ี 11,130.00 บ. โอสถ อินเตอร์ เลบบอราทอร่ี 11,130.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2568
14 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 7,429.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทเีอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 7,429.00 บ.ทเีอ็น พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 7,429.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2228
15 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 5,385.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พ.ีดี.แอล 5,385.00 หจก. พ.ีดี.แอล 5,385.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2513
16 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 25,519.50 เฉพาะเจาะจง บ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 25,519.50 บ. ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด 25,519.50 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2488
17 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 38,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตร้ีจ ากัด 38,880.00 บ.เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตร้ีจ ากัด 38,880.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2489
18 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 8,710.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 8,710.00 บ.นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด 8,710.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2487
19 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 45,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด 45,850.00 บ.เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากัด 45,850.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2486
20 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 10,130.00 เฉพาะเจาะจง บ. ไทยก๊อส จ ากัด 10,130.00 บ. ไทยก๊อส จ ากัด 10,130.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2516
21 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 7,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 7,860.00 หจก. ภญิโญฟาร์มาซี 7,860.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2553
22 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 5,040.00 เฉพาะเจาะจง บ. ว.ีแอนด์ กรุงเทพฯ จ ากัด 5,040.00 บ. ว.ีแอนด์ กรุงเทพฯ จ ากัด 5,040.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2556
23 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 137,754.13 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 137,754.13 องค์การเภสัชกรรม 137,754.13 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2465

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเภสัชกรรมในรอบเดอืนตลุาคม - 2562
โรงพยาบาลแมล่าน

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเภสัชกรรมในรอบเดอืนตลุาคม - 2562
โรงพยาบาลแมล่าน

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

24 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 15,580.00 เฉพาะเจาะจง บ. ยูโทเปี้ยน จ ากัด 15,580.00 บ. ยูโทเปี้ยน จ ากัด 15,580.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2524
25 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 9,820.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท.ีโอ. เคมีคอลส์ จ ากัด 9,820.00 บ.ท.ีโอ. เคมีคอลส์ จ ากัด 9,820.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2572
26 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากดั 4,400.00 บ.พร็อพเพอร์ต้ี เคมี จ ากดั 4,400.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2522
27 จัดซ้ือเวชภณัฑ์ยาและมิใช่ยา 3,808.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 3,808.00 บ.โปลิฟาร์ม จ ากดั 3,808.00 คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด ปน.0032.3/2557



แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(บาท) บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเภสัชกรรมในรอบเดอืนตลุาคม - 2562
โรงพยาบาลแมล่าน

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา









แบบ  สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ / จ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญา
(ราคากลาง) บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน บริษทั/ร้าน จ านวนเงิน โดยสรุป หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือครุภณัฑ์ ส านักงาน 4,999.00 เฉพาะเจาะจง บ. คอมเซวน่ จ ากัด ( มหาชน ) 4,999.00 บ. คอมเซวน่ จ ากัด ( มหาชน ) 4,999.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑413 ลว  7 พ .ย ๖๑
2 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,400.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑430 ลว ๑ พ.ย ๖๑
3 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,880.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,880.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑435 ลว ๒ พ.ย ๖๑
4 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,480.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,480.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑440 ลว 5 พ.ย ๖๑
5 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,560.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,560.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑444 ลว 13 พ.ย ๖๑
6 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 290.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พลูสวสัด์ิ 2 290.00 ร้าน พลูสวสัด์ิ 2 290.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑449 ลว 12 พ.ย ๖๑
7 จัดซ้ือวสัดุซ่อมบ ารุง 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุกรอน แอนด์ เซอร์วสิ 3,900.00 ร้านสุกรอน แอนด์ เซอร์วสิ 3,900.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/๑483 ลว 15 พ.ย ๖๑
8 จัดซ้ือวสัดุซ่อมบ ารุง 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช่างชอบ แม่ลาน 120.00 ร้าน ช่างชอบ แม่ลาน 120.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1453 ลว 12 พ.ย ๖๑
9 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,400.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1458 ลว 8 พ.ย ๖๑

10 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ภคภมูิ จ ากัด ( ส านักงานใหญ่ ) 1,000.00 บ. ภคภมูิ จ ากัด ( ส านักงานใหญ่ ) 1,000.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1463 ลว 12 พ.ย ๖๑
11 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด2,400.00 บ.ยะลาค้าเหล็กและเคร่ืองมือ จ ากัด 2,400.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1468 ลว 6 พ.ย ๖๑
12 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยะลาสหพนัธแ์ก๊ส(๒๕๕๙) จ ากัด 2,500.00 บ.ยะลาสหพนัธแ์ก๊ส(๒๕๕๙) จ ากัด 2,500.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1473 ลว 13 พ.ย ๖๑
13 จัดซ้ือวสัดุงานเกษตร 1,530.00 เฉพาะเจาะจง ส.สหพาณิชย์ 1,530.00 ส.สหพาณิชย์ 1,530.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1478 ลว 14 พ.ย ๖๑
14 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 550.00 เฉพาะเจาะจง โรงพมิพ ์ปตัตานีการช่าง 550.00 โรงพมิพ ์ปตัตานีการช่าง 550.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1488 ลว 16 พ.ย ๖๑
15 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 1,700.00 บ. เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 1,700.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1492 ลว 16 พ.ย ๖๑
16 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 1,200.00 บ. เอเชีย เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด 1,200.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1496 ลว 16 พ.ย ๖๑
17 จัดซ้ือวสัดุซ่อมบ ารุง 830.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยะลาย่งฮวด 830.00 หจก. ยะลาย่งฮวด 830.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1508 ลว 20 พ.ย ๖๑
18 จัดซ้ือวสัดุซ่อมบ ารุง 720.00 เฉพาะเจาะจง ริน วสัดุก่อสร้าง 720.00 ริน วสัดุก่อสร้าง 720.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1513 ลว 20 พ.ย ๖๑
19 จัดซ้ือวสัดุซ่อมบ ารุง 150.00 เฉพาะเจาะจง สามารถกรุ๊ป 150.00 สามารถกรุ๊ป 150.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1518 ลว 26 พ.ย ๖๑
20 จัดซ้ือวสัดุซ่อมบ ารุง 80.00 เฉพาะเจาะจง ช่างชอบ แม่ลาน 80.00 ช่างชอบ แม่ลาน 80.00 คุณสมบติัตรงตามข้อก าหนด ปน ๐๐๓๒.๓/1538 ลว 30 พ.ย ๖๑

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดอืนพฤศจิกายน 2561
โรงพยาบาลแมล่าน








