
แบบ สขร.1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เจ้าหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ-หน่วยงานภายนอก 6,565.00          6,565.00       เจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
2 เจ้าหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ-หน่วยงานภายนอก 400.00             400.00          เจาะจง บริษัท เอส.บี.แล็บ จ ากัด บริษัท เอส.บี.แล็บ จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
3 เจ้าหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ-หน่วยงานภายนอก 5,660.00          5,660.00       เจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
4 เจ้าหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ-หน่วยงานภายนอก 700.00             700.00          เจาะจง บริษัท เอส.บี.แล็บ จ ากัด บริษัท เอส.บี.แล็บ จ ากัด ราคาต่ า 23 มิ.ย. 64
5 เจ้าหน้ีค่าตรวจ-X-Ray 35,000.00        35,000.00     เจาะจง บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ า 30 มิ.ย. 64
6 เจ้าหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ-หน่วยงานภายนอก 18,280.00        18,280.00     เจาะจง บริษัท เอ็กซา ซีแลม  จ ากัด บริษัท เอ็กซา ซีแลม  จ ากัด ราคาต่ า 30 มิ.ย. 64
7 เจ้าหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ 74,070.00        74,070.00     เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 30 มิ.ย. 64
8 เจ้าหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ 32,760.00        32,760.00     เจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต่ า 30 มิ.ย. 64
9 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC ต่างสังกัดสป. 90.00               90.00            เจาะจง โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64

10 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 140.00             140.00          เจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
11 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 155,083.00     155,083.00   เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 30 มิ.ย. 64
12 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 189,730.00     189,730.00   เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 30 มิ.ย. 64
13 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 47,500.00        47,500.00     เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 30 มิ.ย. 64
14 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 1,500.00          1,500.00       เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 30 มิ.ย. 64
15 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,810.00          4,810.00       เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 14 มิ.ย. 64
16 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 51,186.38        51,186.38     เจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์  จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์  จ ากัด ราคาต่ า 11 มิ.ย. 64
17 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 73,380.00        73,380.00     เจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ า 18 มิ.ย. 64
18 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,580.00          5,580.00       เจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ๊ควานซ์  จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ๊ควานซ์  จ ากัด ราคาต่ า 16 มิ.ย. 64
19 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,700.00        17,700.00     เจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากัด ราคาต่ า 21 มิ.ย. 64
20 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 53,000.00        53,000.00     เจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์  จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์  จ ากัด ราคาต่ า 23 มิ.ย. 64
21 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 4,800.00          4,800.00       เจาะจง ร้าน พี เอ็น เมดิคอล ร้าน พี เอ็น เมดิคอล ราคาต่ า 4 มิ.ย. 64
22 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,550.00          3,550.00       เจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ า 4 มิ.ย. 64
23 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 4,880.00          4,880.00       เจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ า 8 มิ.ย. 64
24 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,790.00          3,790.00       เจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ า 9 มิ.ย. 64
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

25 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,250.00          3,250.00       เจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ า 10 มิ.ย. 64
26 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 4,708.00          4,708.00       เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 10 มิ.ย. 64
27 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,531.00          3,531.00       เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 11 มิ.ย. 64
28 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,300.00          3,300.00       เจาะจง บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด ราคาต่ า 11 มิ.ย. 64
29 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,600.00          3,600.00       เจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ราคาต่ า 11 มิ.ย. 64
30 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,520.00          3,520.00       เจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ า 14 มิ.ย. 64
31 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 4,812.80          4,812.80       เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 15 มิ.ย. 64
32 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 1,391.00          1,391.00       เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 15 มิ.ย. 64
33 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 9,000.00          9,000.00       เจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต่ า 15 มิ.ย. 64
34 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,800.00          3,800.00       เจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ า 16 มิ.ย. 64
35 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 3,430.00          3,430.00       เจาะจง บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด บริษัท แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟต้ีโปรดักส์ จ ากัด ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
36 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 1,926.00          1,926.00       เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
37 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 2,813.00          2,813.00       เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
38 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 43,364.00        43,364.00     เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
39 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 12,000.00        12,000.00     เจาะจง บริษัท วีซายน์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท วีซายน์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
40 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 12,000.00        12,000.00     เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
41 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 11,300.00        11,300.00     เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
42 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 8,145.00          8,145.00       เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์แล็ป ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
43 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 5,920.00          5,920.00       เจาะจง บริษัท ซีลเลอร์ เมดิคอล  จ ากัด บริษัท ซีลเลอร์ เมดิคอล  จ ากัด ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
44 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 415.00             415.00          เจาะจง ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์ ร้านเมืองปานอุปกรณ์การแพทย์ ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
45 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 53,000.00        53,000.00     เจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด ราคาต่ า 18 มิ.ย. 64
46 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 7,400.00          7,400.00       เจาะจง บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส  จ ากัด ราคาต่ า 22 มิ.ย. 64
47 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 5,000.00          5,000.00       เจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ราคาต่ า 22 มิ.ย. 64
48 เจ้าหน้ี-เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 4,800.00          4,800.00       เจาะจง ร้าน พี เอ็น เมดิคอล ร้าน พี เอ็น เมดิคอล ราคาต่ า 25 มิ.ย. 64
49 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม 4,280.00          4,280.00       เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 22 มิ.ย. 64
50 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม 3,996.45          3,996.45       เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 22 มิ.ย. 64
51 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม 3,996.45          3,996.45       เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 22 มิ.ย. 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

52 เจ้าหน้ี-วัสดุทันตกรรม 1,284.00          1,284.00       เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 22 มิ.ย. 64
53 เจ้าหน้ี-ยา 1,544.76          1,544.76       เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
54 เจ้าหน้ี-ยา 9,775.00          9,775.00       เจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ ากัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
55 เจ้าหน้ี-ยา 7,230.00          7,230.00       เจาะจง บริษัท พรอส  ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส  ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
56 เจ้าหน้ี-ยา 13,300.00        13,300.00     เจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
57 เจ้าหน้ี-ยา 4,200.00          4,200.00       เจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
58 เจ้าหน้ี-ยา 4,547.50          4,547.50       เจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
59 เจ้าหน้ี-ยา 49,956.16        49,956.16     เจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
60 เจ้าหน้ี-ยา 3,600.00          3,600.00       เจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
61 เจ้าหน้ี-ยา 3,203.58          3,203.58       เจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
62 เจ้าหน้ี-ยา 10,800.00        10,800.00     เจาะจง บริษัท คอสม่า เมดิคอล   จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล   จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
63 เจ้าหน้ี-ยา 39,804.00        39,804.00     เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
64 เจ้าหน้ี-ยา 19,260.00        19,260.00     เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
65 เจ้าหน้ี-ยา 2,725.80          2,725.80       เจาะจง บริษัท 2 เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด บริษัท 2 เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
66 เจ้าหน้ี-ยา 8,132.00          8,132.00       เจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
67 เจ้าหน้ี-ยา 4,000.00          4,000.00       เจาะจง บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
68 เจ้าหน้ี-ยา 17,325.00        17,325.00     เจาะจง บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
69 เจ้าหน้ี-ยา 2,325.00          2,325.00       เจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
70 เจ้าหน้ี-ยา 1,430.00          1,430.00       เจาะจง บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
71 เจ้าหน้ี-ยา 32,100.00        32,100.00     เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
72 เจ้าหน้ี-ยา 1,800.00          1,800.00       เจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก  แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บริษัท ที.พี.ดรัก  แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
73 เจ้าหน้ี-ยา 1,875.00          1,875.00       เจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก  แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บริษัท ที.พี.ดรัก  แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
74 เจ้าหน้ี-ยา 30,000.00        30,000.00     เจาะจง สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอกจ ากัด สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอกจ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
75 เจ้าหน้ี-ยา 1,000.00          1,000.00       เจาะจง สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอกจ ากัด สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอกจ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
76 เจ้าหน้ี-ยา 6,527.00          6,527.00       เจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต่ า 1 มิ.ย. 64
77 เจ้าหน้ี-ยา 1,980.00          1,980.00       เจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
78 เจ้าหน้ี-ยา 4,275.00          4,275.00       เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

79 เจ้าหน้ี-ยา 2,325.00          2,325.00       เจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก  แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บริษัท ที.พี.ดรัก  แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
80 เจ้าหน้ี-ยา 1,720.00          1,720.00       เจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม  จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม  จ ากัด (มหาชน) ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
81 เจ้าหน้ี-ยา 4,545.00          4,545.00       เจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ ากัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
82 เจ้าหน้ี-ยา 2,100.00          2,100.00       เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
83 เจ้าหน้ี-ยา 4,000.00          4,000.00       เจาะจง บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
84 เจ้าหน้ี-ยา 5,600.00          5,600.00       เจาะจง บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
85 เจ้าหน้ี-ยา 58,208.00        58,208.00     เจาะจง บริษัท ฮีลลอล  ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด บริษัท ฮีลลอล  ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
86 เจ้าหน้ี-ยา 2,400.00          2,400.00       เจาะจง บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
87 เจ้าหน้ี-ยา 7,020.00          7,020.00       เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
88 เจ้าหน้ี-ยา 17,120.00        17,120.00     เจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
89 เจ้าหน้ี-ยา 2,550.00          2,550.00       เจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
90 เจ้าหน้ี-ยา 4,571.04          4,571.04       เจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
91 เจ้าหน้ี-ยา 18,835.00        18,835.00     เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต่ า 7 มิ.ย. 64
92 เจ้าหน้ี-ยา 165.00             165.00          เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 9 มิ.ย. 64
93 เจ้าหน้ี-ยา 71.10               71.10            เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 9 มิ.ย. 64
94 เจ้าหน้ี-ยา 2,470.00          2,470.00       เจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า  จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า  จ ากัด ราคาต่ า 14 มิ.ย. 64
95 เจ้าหน้ี-ยา 6,527.00          6,527.00       เจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต่ า 21 มิ.ย. 64
96 เจ้าหน้ี-ยา 93,941.00        93,941.00     เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64
97 เจ้าหน้ี-ยา 13,650.00        13,650.00     เจาะจง บริษัท พรอส  ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส  ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64
98 เจ้าหน้ี-ยา 5,136.00          5,136.00       เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64
99 เจ้าหน้ี-ยา 6,575.00          6,575.00       เจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ ากัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ ากัด ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64

100 เจ้าหน้ี-ยา 2,200.00          2,200.00       เจาะจง บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64
101 เจ้าหน้ี-ยา 1,000.00          1,000.00       เจาะจง สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอกจ ากัด สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอกจ ากัด ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64
102 เจ้าหน้ี-ยา 9,972.40          9,972.40       เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์   จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์   จ ากัด ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64
103 เจ้าหน้ี-ยา 1,825.20          1,825.20       เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64
104 เจ้าหน้ี-ยา 17,976.00        17,976.00     เจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์   จ ากัด บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์   จ ากัด ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64
105 เจ้าหน้ี-ยา 4,400.00          4,400.00       เจาะจง บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จ ากัด ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

106 เจ้าหน้ี-ยา 2,600.00          2,600.00       เจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64
107 เจ้าหน้ี-ยา 540.00             540.00          เจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า  จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า  จ ากัด ราคาต่ า 24 มิ.ย. 64
108 เจ้าหน้ี-วัสดุเภสัชกรรม 12,500.00        12,500.00     เจาะจง ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่ า 28 มิ.ย. 64
109 เจ้าหน้ี-ยา 2,475.00          2,475.00       เจาะจง บริษัท จรูญเภสัช   จ ากัด บริษัท จรูญเภสัช   จ ากัด ราคาต่ า 28 มิ.ย. 64
110 เจ้าหน้ี-ยา 5,100.00          5,100.00       เจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต่ า 30 มิ.ย. 64
111 รายงานขออนุมัติจ้างเหมางานเจ้าพนักงานพัสดุ           5,984.00        5,984.00 เจาะจง น.ส.ภาสินี เชิงดี น.ส.ภาสินี เชิงดี ราคาต่ า 1 ก.ค. 64
112 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท าป้าย         10,000.00      10,000.00 เจาะจง ร้าน พี.เอ็น ป้ายสวยดีไซน์ ร้าน พี.เอ็น ป้ายสวยดีไซน์ ราคาต่ า 11 มิ.ย. 64
113 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท าตรายาง 8,500.00          8,500.00       เจาะจง พี.เอ็น.ป้ายสวยดีไซน์ พี.เอ็น.ป้ายสวยดีไซน์ ราคาต่ า 14 มิ.ย. 64
114 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง           2,675.00        2,675.00 เจาะจง ร้านเกียรติศิริการช่าง ร้านเกียรติศิริการช่าง ราคาต่ า 9 มิ.ย. 64
115 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง           2,311.20        2,311.20 เจาะจง บ.แคทิส (ไทยแลนด์) จ ากัด บ.แคทิส (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาต่ า 10 มิ.ย. 64
116 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           3,900.00        3,900.00 เจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ ราคาต่ า 9 มิ.ย. 64

123 รายงานขอจ้างเหมาตรวจเช็คและบ ารุงรักษาเคร่ืองน่ึงรายปี งวดท่ี ๒           5,000.00        5,000.00 เจาะจง บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด บ.น าวิวัฒน์การช่าง (1992) จ ากัด ราคาต่ า 10 มิ.ย. 64
124 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง           4,396.65        4,396.65 เจาะจง หจก.ล าปางศิริชัย หจก.ล าปางศิริชัย ราคาต่ า 11 มิ.ย. 64
125 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาดัดแปลงประตูบานเล่ือน           5,500.00        5,500.00 เจาะจง ถนอม สุตา ถนอม สุตา ราคาต่ า 15 มิ.ย. 64
126 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบาลานซ์เฟสไฟฟ้า ในโรงพยาบาล           7,000.00        7,000.00 เจาะจง แสวง ปินตา แสวง ปินตา ราคาต่ า 16 มิ.ย. 64
127 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,239.90        10,239.90     เจาะจง ร้านเกียรติศิริการช่าง ร้านเกียรติศิริการช่าง ราคาต่ า 18 มิ.ย. 64
128 รายงานขอจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่         73,000.00      73,000.00 เจาะจง เอไอ-ไพศาล ล าปาง เอไอ-ไพศาล ล าปาง ราคาต่ า 21 มิ.ย. 64
129 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว              195.00           195.00 เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต่ า 16 มิ.ย. 64
130 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์           2,900.00        2,900.00 เจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
131 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           3,900.00        3,900.00 เจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ ราคาต่ า 17 มิ.ย. 64
132 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว         11,100.00      11,100.00 เจาะจง น.ส.วารุณี เจิมมงคล น.ส.วารุณี เจิมมงคล ราคาต่ า 18 มิ.ย. 64
133 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว           3,360.00        3,360.00 เจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากัด ราคาต่ า 21 มิ.ย. 64
134 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         11,105.00      11,105.00 เจาะจง บ.เล่าจ้ินกวง บ.เล่าจ้ินกวง ราคาต่ า 23 มิ.ย. 64
135 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์         14,000.00      14,000.00 เจาะจง ร้านเอ.ที.ปร้ินต้ิง ร้านเอ.ที.ปร้ินต้ิง ราคาต่ า 21 มิ.ย. 64
136 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์              580.00           580.00 เจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ ราคาต่ า 21 มิ.ย. 64
137 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว           9,970.00        9,970.00 เจาะจง บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย บ.ลักค์คลีนน่ิง ซัพพลาย ราคาต่ า 21 มิ.ย. 64
138 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน         15,683.00      15,683.00 เจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง ราคาต่ า 21 มิ.ย. 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
ท่ี หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) จัดจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

139 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว           3,225.00        3,225.00 เจาะจง ร้านเตียเฮ่งฮง ร้านเตียเฮ่งฮง ราคาต่ า 21 มิ.ย. 64
140 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน           3,900.00        3,900.00 เจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง หจก.เคที กรุ๊ป ล าปาง ราคาต่ า 28 มิ.ย. 64
141 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาก้ันผนังห้อง OPD           3,500.00        3,500.00 เจาะจง นายถนอม สุตา นายถนอม สุตา ราคาต่ า 29 มิ.ย. 64


