
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 555.50           555.50           เจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต ่า 3 ก.ค. 64
2 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 5,700.00         5,700.00         เจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต ่า 8 ก.ค. 64
3 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 126,105.00    126,105.00    เจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่า 30 ก.ค. 64
4 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 144,585.00    144,585.00    เจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่า 30 ก.ค. 64
5 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 10,500.00      10,500.00      เจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่า 30 ก.ค. 64
6 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 1,285.00         1,285.00         เจาะจง โรงพยาบาลแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
7 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัดสป. 50.00              50.00              เจาะจง โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์ิมนตรี โรงพยาบาลค่ายสุรศักด์ิมนตรี ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
8 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัดสป. 290.00           290.00           เจาะจง โรงพยาบาลเวชชารักษ์  ล่าปาง โรงพยาบาลเวชชารักษ์  ล่าปาง ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
9 เจ้าหน้ีค่าสิ งส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ 41,450.00      41,450.00      เจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

10 เจ้าหน้ีค่าตรวจ-X-Ray 35,000.00      35,000.00      เจาะจง บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ่ากัด บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ่ากัด ราคาต ่า 30 ก.ค. 64
11 เจ้าหน้ีค่าสิ งส่งตรวจ-หน่วยงานภายนอก 18,815.00      18,815.00      เจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม  จ่ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม  จ่ากัด ราคาต ่า 30 ก.ค. 64
12 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,000.00      15,000.00      เจาะจง บริษัท ซัมเมด  จ่ากัด บริษัท ซัมเมด  จ่ากัด ราคาต ่า 12 ก.ค. 64
13 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 98,010.38      98,010.38      เจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์  จ่ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์  จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
14 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 36,690.00      36,690.00      เจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
15 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,000.00      15,000.00      เจาะจง บริษัท ซัมเมด  จ่ากัด บริษัท ซัมเมด  จ่ากัด ราคาต ่า 16 ก.ค. 64
16 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,400.00         8,400.00         เจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ่ากัด ราคาต ่า 16 ก.ค. 64
17 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 18,750.00      18,750.00      เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 16 ก.ค. 64
18 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6,307.00         6,307.00         เจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่า 22 ก.ค. 64
19 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 200.00           200.00           เจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่า 22 ก.ค. 64
20 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,602.00         2,602.00         เจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่า 22 ก.ค. 64
21 เจ้าหน้ี-ยา 3,192.00         3,192.00         เจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ่ากัด บริษัท เมดไลน์ จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
22 เจ้าหน้ี-ยา 856.00           856.00           เจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
23 เจ้าหน้ี-ยา 10,991.04      10,991.04      เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
24 เจ้าหน้ี-ยา 39,000.00      39,000.00      เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ่ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
25 เจ้าหน้ี-ยา 28,000.00      28,000.00      เจาะจง บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ่ากัด บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  2564
โรงพยำบำลเมืองปำน  อ.เมืองปำน  จ.ล ำปำง
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

26 เจ้าหน้ี-ยา 40,000.00      40,000.00      เจาะจง บริษัท พรอส  ฟาร์มา  จ่ากัด บริษัท พรอส  ฟาร์มา  จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
27 เจ้าหน้ี-ยา 45,600.00      45,600.00      เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
28 เจ้าหน้ี-ยา 6,475.00         6,475.00         เจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ่ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
29 เจ้าหน้ี-ยา 3,402.60         3,402.60         เจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
30 เจ้าหน้ี-ยา 3,000.00         3,000.00         เจาะจง บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า  จ่ากัด บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า  จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
31 เจ้าหน้ี-ยา 2,400.00         2,400.00         เจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
32 เจ้าหน้ี-ยา 2,880.00         2,880.00         เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ่ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
33 เจ้าหน้ี-ยา 3,600.00         3,600.00         เจาะจง บริษัท ยูเมด้า  จ่ากัด บริษัท ยูเมด้า  จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
34 เจ้าหน้ี-ยา 60,776.00      60,776.00      เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์   จ่ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์   จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
35 เจ้าหน้ี-ยา 14,324.00      14,324.00      เจาะจง บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ่ากัด บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
36 เจ้าหน้ี-ยา 7,500.00         7,500.00         เจาะจง บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ่ากัด บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ่ากัด ราคาต ่า 1 ก.ค. 64
37 เจ้าหน้ี-ยา 1,437.50         1,437.50         เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด ราคาต ่า 5 ก.ค. 64
38 เจ้าหน้ี-ยา 285.00           285.00           เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต ่า 6 ก.ค. 64
39 เจ้าหน้ี-ยา 74,270.00      74,270.00      เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต ่า 6 ก.ค. 64
40 เจ้าหน้ี-ยา 2,100.00         2,100.00         เจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ่ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ่ากัด ราคาต ่า 12 ก.ค. 64
41 เจ้าหน้ี-ยา 2,125.00         2,125.00         เจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ่ากัด บริษัท ไทยเอฟดี จ่ากัด ราคาต ่า 12 ก.ค. 64
42 เจ้าหน้ี-ยา 42,612.75      42,612.75      เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต ่า 12 ก.ค. 64
43 เจ้าหน้ี-ยา 6,634.00         6,634.00         เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์   จ่ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์   จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
44 เจ้าหน้ี-ยา 2,310.00         2,310.00         เจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979)  จ่ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979)  จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
45 เจ้าหน้ี-ยา 33,705.00      33,705.00      เจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
46 เจ้าหน้ี-ยา 1,056.00         1,056.00         เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
47 เจ้าหน้ี-ยา 2,100.00         2,100.00         เจาะจง บริษัท เอเชี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ่ากัด บริษัท เอเชี ยน ฟาร์มาซูติคัล จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
48 เจ้าหน้ี-ยา 55,000.00      55,000.00      เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
49 เจ้าหน้ี-ยา 11,941.20      11,941.20      เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
50 เจ้าหน้ี-ยา 783.00           783.00           เจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ่ากัด บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
51 เจ้าหน้ี-ยา 3,000.00         3,000.00         เจาะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั นแนล จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
52 เจ้าหน้ี-ยา 16,500.00      16,500.00      เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ่ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
53 เจ้าหน้ี-ยา 11,770.00      11,770.00      เจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

54 เจ้าหน้ี-ยา 1,926.00         1,926.00         เจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล(ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
55 เจ้าหน้ี-ยา 15,300.00      15,300.00      เจาะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ่ากัด บริษัท โมเดอร์นแมนู  จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
56 เจ้าหน้ี-ยา 2,700.00         2,700.00         เจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์  จ่ากัด บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์  จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
57 เจ้าหน้ี-ยา 7,254.60         7,254.60         เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
58 เจ้าหน้ี-ยา 4,500.00         4,500.00         เจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517)  จ่ากัด บริษัท พาตาร์แลบ (2517)  จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
59 เจ้าหน้ี-ยา 7,098.17         7,098.17         เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ่ากัด ราคาต ่า 14 ก.ค. 64
60 เจ้าหน้ี-ยา 6,420.00         6,420.00         เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ่ากัด ราคาต ่า 15 ก.ค. 64
61 เจ้าหน้ี-ยา 30,361.25      30,361.25      เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต ่า 15 ก.ค. 64
62 เจ้าหน้ี-ยา 3,000.00         3,000.00         เจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 15 ก.ค. 64
63 เจ้าหน้ี-ยา 8,250.00         8,250.00         เจาะจง หจก.ภิญโญฟาร์มาซี หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ราคาต ่า 15 ก.ค. 64
64 เจ้าหน้ี-ยา 2,568.00         2,568.00         เจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ่ากัด ราคาต ่า 15 ก.ค. 64
65 เจ้าหน้ี-ยา 20,000.00      20,000.00      เจาะจง ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์ ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์ ราคาต ่า 19 ก.ค. 64
66 เจ้าหน้ี-ยา 3,600.00         3,600.00         เจาะจง นายสาย   ต้อนรับ นายสาย   ต้อนรับ ราคาต ่า 19 ก.ค. 64
67 เจ้าหน้ี-ยา 2,100.00         2,100.00         เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ่ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ่ากัด ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
68 เจ้าหน้ี-ยา 4,900.00         4,900.00         เจาะจง บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย  จ่ากัด บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย  จ่ากัด ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
69 เจ้าหน้ี-ยา 90.00              90.00              เจาะจง โรงพยาบาลล่าปาง โรงพยาบาลล่าปาง ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
70 เจ้าหน้ี-ยา 3,700.00         3,700.00         เจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ่ากัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ่ากัด ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
71 เจ้าหน้ี-ยา 3,424.00         3,424.00         เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ่ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ่ากัด ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
72 เจ้าหน้ี-ยา 4,180.00         4,180.00         เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
73 เจ้าหน้ี-ยา 9,458.80         9,458.80         เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต ่า 29 ก.ค. 64
74 เจ้าหน้ี-ยา 8,700.00         8,700.00         เจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ่ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ่ากัด ราคาต ่า 29 ก.ค. 64
75 เจ้าหน้ี-ยา 28,031.00      28,031.00      เจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ่ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ่ากัด ราคาต ่า 29 ก.ค. 64
76 เจ้าหน้ี-ยา 660.00           660.00           เจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด ราคาต ่า 29 ก.ค. 64
77 เจ้าหน้ี-ยา 3,400.00         3,400.00         เจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ่ากัด ราคาต ่า 29 ก.ค. 64
78 เจ้าหน้ี-ยา 6,300.00         6,300.00         เจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า  จ่ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า  จ่ากัด ราคาต ่า 29 ก.ค. 64
79 เจ้าหน้ี-ยา 2,182.80         2,182.80         เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์   จ่ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์   จ่ากัด ราคาต ่า 29 ก.ค. 64
80 เจ้าหน้ี-ยา 21,600.00      21,600.00      เจาะจง บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ่ากัด บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ่ากัด ราคาต ่า 29 ก.ค. 64
81 เจ้าหน้ี-ยา 4,477.95         4,477.95         เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 29 ก.ค. 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

82 เจ้าหน้ี-ยา 2,030.00         2,030.00         เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ่ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ่ากัด ราคาต ่า 29 ก.ค. 64
83 เจ้าหน้ี-ยา 3,894.00         3,894.00         เจาะจง บริษัท 2 เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ่ากัด บริษัท 2 เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ่ากัด ราคาต ่า 29 ก.ค. 64
84 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม 4,654.50         4,654.50         เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
85 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม 4,654.50         4,654.50         เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
86 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม 2,327.25         2,327.25         เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
87 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม 3,780.00         3,780.00         เจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น  จ่ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น  จ่ากัด ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
88 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม 570.00           570.00           เจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น  จ่ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั น  จ่ากัด ราคาต ่า 23 ก.ค. 64
89 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 2,000.00         2,000.00         เจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด บริษัท เซนต์เมด จ่ากัด ราคาต ่า 2 ก.ค. 64
90 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 1,000.00         1,000.00         เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป ราคาต ่า 7 ก.ค. 64
91 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 4,010.00         4,010.00         เจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่า 8 ก.ค. 64
92 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 2,140.00         2,140.00         เจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ่ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง  จ่ากัด ราคาต ่า 8 ก.ค. 64
93 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,515.00         3,515.00         เจาะจง บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ่ากัด ราคาต ่า 8 ก.ค. 64
94 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,210.00         3,210.00         เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 8 ก.ค. 64
95 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 2,407.50         2,407.50         เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 9 ก.ค. 64
96 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 5,880.00         5,880.00         เจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่า 9 ก.ค. 64
97 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 19,570.30      19,570.30      เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 12 ก.ค. 64
98 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 19,773.60      19,773.60      เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 12 ก.ค. 64
99 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 5,500.00         5,500.00         เจาะจง บริษัท ที.เอ็น.เค. อินเตอร์เทรด (1993) จ่ากัด บริษัท ที.เอ็น.เค. อินเตอร์เทรด (1993) จ่ากัด ราคาต ่า 12 ก.ค. 64

100 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 17,410.00      17,410.00      เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป ราคาต ่า 12 ก.ค. 64
101 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 6,900.00         6,900.00         เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป ราคาต ่า 13 ก.ค. 64
102 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 6,850.00         6,850.00         เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป ราคาต ่า 13 ก.ค. 64
103 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 22,500.00      22,500.00      เจาะจง ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์ ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์ ราคาต ่า 13 ก.ค. 64
104 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 5,950.00         5,950.00         เจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ่ากัด ราคาต ่า 15 ก.ค. 64
105 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 5,200.00         5,200.00         เจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ่ากัด ราคาต ่า 22 ก.ค. 64
106 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 4,429.80         4,429.80         เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ่ากัด ราคาต ่า 23 ก.ค. 64

107 วัสดุเช้ือเพลิง 44,592.18   44,592.18   เจาะจง บริษัท พัฒนาสหกล จ่ากัด บริษัท พัฒนาสหกล จ่ากัด ราคาต ่า 30 มิย.64

108 วัสดุเช้ือเพลิง 1,567.90     1,567.90     เจาะจง หจก.เอกพลปิโตเลี ยม หจก.เอกพลปิโตเลี ยม ราคาต ่า 7 ก.ค. 64

109 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,600.00     1,600.00     เจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ ราคาต ่า 9 ก.ค. 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

110 วัสดุงานบ้านงานครัว 890.00        890.00        เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต ่า 12 ก.ค. 64

111 วัสดุเช้ือเพลิง 1,250.00     1,250.00     เจาะจง หจก.เอกพลปิโตเลี ยม หจก.เอกพลปิโตเลี ยม ราคาต ่า 15 ก.ค. 64

112 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,733.00     2,733.00     เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต ่า 16 ก.ค. 64

113 วัสดุเครื องแต่งกาย 38,890.00   38,890.00   เจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ่ากัด บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ่ากัด ราคาต ่า 16 ก.ค. 64

114 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,139.00     5,139.00     เจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต ่า 22 ก.ค. 64

115 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,170.00     5,170.00     เจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ หจก.โฟร์สตาร์ โอ เอ ราคาต ่า 22 ก.ค. 64

116 วัสดุส่านักงาน 22,268.50   22,268.50   เจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล่าปาง หจก.เคที กรุ๊ป ล่าปาง ราคาต ่า 22 ก.ค. 64

117 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,325.00     2,325.00     เจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล่าปาง หจก.เคที กรุ๊ป ล่าปาง ราคาต ่า 22 ก.ค. 64

124 วัสดุก่อสร้าง 2,200.00     2,200.00     เจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

125 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,980.00     1,980.00     เจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

126 จ้างเหมาบริการ 5,500.00     5,500.00     เจาะจง บริษัท จ่าเริญแพทย์ภัณฑ์ฯ บริษัท จ่าเริญแพทย์ภัณฑ์ฯ ราคาต ่า 1 ก.ค. 64

127 จ้างเหมาบริการ 25,000.00   25,000.00   เจาะจง นายสุทธิพงศ์  วิยานันต์ นายสุทธิพงศ์  วิยานันต์ ราคาต ่า 12 ก.ค. 64

128 จ้างเหมาบริการ 36,000.00   36,000.00   เจาะจง บริษัท ดีเด้นท์ เซอร์วิส จ่ากัด บริษัท ดีเด้นท์ เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต ่า 13 ก.ค. 64

129 จ้างเหมาบริการ 150,000.00 150,000.00 เจาะจง บีบีดี ก่อสร้าง บีบีดี ก่อสร้าง ราคาต ่า 15 ก.ค. 64

130 จ้างเหมาบริการ 3,109.00     3,109.00     เจาะจง บริษัท เจริญมอร์เตอร์เชียงใหม่ จ่ากัด บริษัท เจริญมอร์เตอร์เชียงใหม่ จ่ากัด ราคาต ่า 21 ก.ค. 64

131 จ้างเหมาบริการ 150,000.00 150,000.00 เจาะจง บีบีดี ก่อสร้าง บีบีดี ก่อสร้าง ราคาต ่า 22 ก.ค. 64

132 จ้างเหมาบริการ 2,100.00     2,100.00     เจาะจง ร้าน เอส แอล ดี เด็นทัล เซอร์วิส ร้าน เอส แอล ดี เด็นทัล เซอร์วิส ราคาต ่า 23 ก.ค. 64

133 จ้างเหมาบริการ 17,500.00   17,500.00   เจาะจง นายสุทธิพงศ์  วิยานันต์ นายสุทธิพงศ์  วิยานันต์ ราคาต ่า 27 ก.ค. 64

134 จ้างเหมาบริการ 1,500.00     1,500.00     เจาะจง นางล่าพึง  พูดงาม นางล่าพึง  พูดงาม ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

135 จ้างเหมาบริการ 1,500.00     1,500.00     เจาะจง นางมะลิวรรณ  เครือแก้ว นางมะลิวรรณ  เครือแก้ว ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

136 จ้างเหมาบริการ 1,500.00     1,500.00     เจาะจง นางแสงเงิน  เหล็กดี นางแสงเงิน  เหล็กดี ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

137 จ้างเหมาบริการ 1,500.00     1,500.00     เจาะจง นางปราณี  หน้าใหญ่ นางปราณี  หน้าใหญ่ ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

138 จ้างเหมาบริการ 1,500.00     1,500.00     เจาะจง นายธนโชติ  ตากล้า นายธนโชติ  ตากล้า ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

139 จ้างเหมาบริการ 52,140.00   52,140.00   เจาะจง หจก.วิไล คลีนนิ ง เซอร์วิส จ่ากัด หจก.วิไล คลีนนิ ง เซอร์วิส จ่ากัด ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

140 จ้างเหมาบริการ 33,237.00   33,237.00   เจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ธงชัยสยาม จ่ากัด บริษัท รักษาความปลอดภัย ธงชัยสยาม จ่ากัด ราคาต ่า 30 ก.ค. 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

141 จ้างเหมาบริการ 48,365.00   48,365.00   เจาะจง นางสุรีรัตน์  สุมาทร นางสุรีรัตน์  สุมาทร ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

142 จ้างเหมาบริการ 1,000.00     1,000.00     เจาะจง ส่านักงานเทศบาลต่าบลเมืองปาน ส่านักงานเทศบาลต่าบลเมืองปาน ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

143 จ้างเหมาบริการ 4,068.00     4,068.00     เจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

144 จ้างเหมาบริการ 13,430.00   13,430.00   เจาะจง นายณัฐรินทร์  กันทะสิน นายณัฐรินทร์  กันทะสิน ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

145 จ้างเหมาบริการ 5,256.00     5,256.00     เจาะจง นายณัฐรินทร์  กันทะสิน นายณัฐรินทร์  กันทะสิน ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

146 จ้างเหมาบริการ 5,382.00     5,382.00     เจาะจง นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

147 จ้างเหมาบริการ 13,759.00   13,759.00   เจาะจง นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน นายพงษ์สิทธ์ิ  นันต๊ะเสน ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

148 จ้างเหมาบริการ 10,920.00   10,920.00   เจาะจง นายเกรียงศักด์ิ  ขุนสม นายเกรียงศักด์ิ  ขุนสม ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

149 จ้างเหมาบริการ 9,984.00     9,984.00     เจาะจง นายภูวนัตถ์  เจ้าสกุลดี นายภูวนัตถ์  เจ้าสกุลดี ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

150 จ้างเหมาบริการ 8,100.00     8,100.00     เจาะจง นายเกรียงไกร  ขุนสม นายเกรียงไกร  ขุนสม ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

151 จ้างเหมาบริการ 9,044.00     9,044.00     เจาะจง น.ส.สาธินี  ยี ปัญญา น.ส.สาธินี  ยี ปัญญา ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

152 จ้างเหมาบริการ 8,427.00     8,427.00     เจาะจง น.ส.หนึ งนฤทัย  มากหงษ์ น.ส.หนึ งนฤทัย  มากหงษ์ ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

153 จ้างเหมาบริการ 366.00        366.00        เจาะจง น.ส.หนึ งนฤทัย  มากหงษ์ น.ส.หนึ งนฤทัย  มากหงษ์ ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

154 จ้างเหมาบริการ 7,153.00     7,153.00     เจาะจง นายสมทบ  เช้ือทอง นายสมทบ  เช้ือทอง ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

155 จ้างเหมาบริการ 16,602.00   16,602.00   เจาะจง นายพรหมพิทักษ์ แก่นจันทร์หอม นายพรหมพิทักษ์ แก่นจันทร์หอม ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

156 จ้างเหมาบริการ 7,128.00     7,128.00     เจาะจง นายธันวา  ซื อหลาย นายธันวา  ซื อหลาย ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

157 จ้างเหมาบริการ 7,452.00     7,452.00     เจาะจง น.ส.วิไลวรรณ  สิทธิไชยนุกูล น.ส.วิไลวรรณ  สิทธิไชยนุกูล ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

158 จ้างเหมาบริการ 15,552.00   15,552.00   เจาะจง นายธีรภัทร์  ชื อหลาย นายธีรภัทร์  ชื อหลาย ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

159 จ้างเหมาบริการ 7,475.00     7,475.00     เจาะจง นางพรศิริ  แก้วขัด นางพรศิริ  แก้วขัด ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

160 จ้างเหมาบริการ 7,753.00     7,753.00     เจาะจง น.ส.ภาสินี  เชิงดี น.ส.ภาสินี  เชิงดี ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

161 จ้างเหมาบริการ 3,262.00     3,262.00     เจาะจง นางจุฑารัตน์  ป้ันหุ่น นางจุฑารัตน์  ป้ันหุ่น ราคาต ่า 30 ก.ค. 64

162 จ้างเหมาบริการ 8,700.00     8,700.00     เจาะจง น.ส.วาสนา  เชืงดี น.ส.วาสนา  เชืงดี ราคาต ่า 30 ก.ค. 64


