
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 3,395.00          3,395.00           เจาะจง บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด บริษัท พี ซี ที ลาบอราตอร่ี เซอร์วิส จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
2 เจ้าหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ 107,090.00      107,090.00      เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 6 ส.ค. 64
3 เจ้าหน้ีค่าส่ิงส่งตรวจ-หน่วยงานภาครัฐ 1,000.00          1,000.00           เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 6 ส.ค. 64
4 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 350.00             350.00              เจาะจง โรงพยาบาลแจ้ห่ม โรงพยาบาลแจ้ห่ม ราคาต่ า 13 ส.ค. 64
5 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 10,900.00        10,900.00         เจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต่ า 13 ส.ค. 64
6 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 1,140.50          1,140.50           เจาะจง โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา ราคาต่ า 13 ส.ค. 64
7 เจ้าหน้ีค่ารักษา OPD-UC นอก CUP ในจังหวัด 30.00               30.00                เจาะจง โรงพยาบาลแม่ทะ โรงพยาบาลแม่ทะ ราคาต่ า 19 ส.ค. 64
8 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,920.00          8,920.00           เจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ๊ควานซ์  จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ๊ควานซ์  จ ากัด ราคาต่ า 19 ส.ค. 64
9 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 30,240.00        30,240.00         เจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ๊ควานซ์  จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ๊ควานซ์  จ ากัด ราคาต่ า 24 ส.ค. 64

10 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,104.00          4,104.00           เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 24 ส.ค. 64
11 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,337.50          2,337.50           เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 24 ส.ค. 64
12 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 55,348.60        55,348.60         เจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์  จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์  จ ากัด ราคาต่ า 25 ส.ค. 64
13 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 68,690.00        68,690.00         เจาะจง บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด บริษัท เอ็กซ์แล็บ จ ากัด ราคาต่ า 25 ส.ค. 64
14 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,440.00        15,440.00         เจาะจง บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพี เมดกรุ๊ป จ ากัด ราคาต่ า 25 ส.ค. 64
15 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,736.00          2,736.00           เจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ๊ควานซ์  จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์แอ๊ควานซ์  จ ากัด ราคาต่ า 27 ส.ค. 64
16 เจ้าหน้ี-วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,000.00        13,000.00         เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 28 ส.ค. 64
17 เจ้าหน้ี-ยา 1,412.40          1,412.40           เจาะจง องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
18 เจ้าหน้ี-ยา 7,200.00          7,200.00           เจาะจง บริษัท 2 เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด บริษัท 2 เอ็ม(เมด-เมเกอร์) จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
19 เจ้าหน้ี-ยา 8,400.00          8,400.00           เจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517)  จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ (2517)  จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
20 เจ้าหน้ี-ยา 5,400.00          5,400.00           เจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์  จ ากัด บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์  จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
21 เจ้าหน้ี-ยา 1,575.00          1,575.00           เจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
22 เจ้าหน้ี-ยา 4,911.30          4,911.30           เจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
23 เจ้าหน้ี-ยา 3,130.00          3,130.00           เจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า  จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า  จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
24 เจ้าหน้ี-ยา 4,407.00          4,407.00           เจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 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-ยา 49,434.00        49,434.00         เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
26 เจ้าหน้ี-ยา 2,200.00          2,200.00           เจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
27 เจ้าหน้ี-ยา 40,900.00        40,900.00         เจาะจง บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
28 เจ้าหน้ี-ยา 7,225.00          7,225.00           เจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
29 เจ้าหน้ี-ยา 3,500.00          3,500.00           เจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
30 เจ้าหน้ี-ยา 3,750.00          3,750.00           เจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา   จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา   จ ากัด ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
31 เจ้าหน้ี-วัสดุเภสัชกรรม 13,800.00        13,800.00         เจาะจง หจก.อาร์.เอส.โปรดักส์ ซัพพลาย หจก.อาร์.เอส.โปรดักส์ ซัพพลาย ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
32 เจ้าหน้ี-ยา 321.00             321.00              เจาะจง โรงพยาบาลล าปาง โรงพยาบาลล าปาง ราคาต่ า 2 ส.ค. 64
33 เจ้าหน้ี-ยา 10,165.00        10,165.00         เจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด ราคาต่ า 4 ส.ค. 64
34 เจ้าหน้ี-ยา 32,742.00        32,742.00         เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 4 ส.ค. 64
35 เจ้าหน้ี-ยา 4,250.00          4,250.00           เจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด ราคาต่ า 10 ส.ค. 64
36 เจ้าหน้ี-ยา 2,786.00          2,786.00           เจาะจง บริษัท ยูนิเมด จ ากัด บริษัท ยูนิเมด จ ากัด ราคาต่ า 10 ส.ค. 64
37 เจ้าหน้ี-ยา 5,339.30          5,339.30           เจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด ราคาต่ า 10 ส.ค. 64
38 เจ้าหน้ี-ยา 2,520.00          2,520.00           เจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล  จ ากัด ราคาต่ า 10 ส.ค. 64
39 เจ้าหน้ี-ยา 2,972.46          2,972.46           เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 10 ส.ค. 64
40 เจ้าหน้ี-ยา 4,068.00          4,068.00           เจาะจง บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมนฟาร์มา จ ากัด ราคาต่ า 10 ส.ค. 64
41 เจ้าหน้ี-ยา 4,080.00          4,080.00           เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด ราคาต่ า 10 ส.ค. 64
42 เจ้าหน้ี-ยา 6,720.00          6,720.00           เจาะจง บริษัท พรอส  ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท พรอส  ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 11 ส.ค. 64
43 เจ้าหน้ี-ยา 5,000.00          5,000.00           เจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า  จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า  จ ากัด ราคาต่ า 11 ส.ค. 64
44 เจ้าหน้ี-ยา 16,317.50        16,317.50         เจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด ราคาต่ า 11 ส.ค. 64
45 เจ้าหน้ี-ยา 9,250.00          9,250.00           เจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด ราคาต่ า 11 ส.ค. 64
46 เจ้าหน้ี-ยา 10,700.00        10,700.00         เจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด ราคาต่ า 11 ส.ค. 64
47 เจ้าหน้ี-ยา 48,767.18        48,767.18         เจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา  จ ากัด ราคาต่ า 11 ส.ค. 64
48 เจ้าหน้ี-ยา 4,650.00          4,650.00           เจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก  แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด บริษัท ที.พี.ดรัก  แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด ราคาต่ า 11 ส.ค. 64
49 เจ้าหน้ี-ยา 2,720.00          2,720.00           เจาะจง บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า  จ ากัด บริษัท เมดดิไฟว์ฟาร์ม่า  จ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
50 เจ้าหน้ี-ยา 4,800.00          4,800.00           เจาะจง บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด บริษัท ธงทองโอสถ จ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
51 เจ้าหน้ี-ยา 1,600.00          1,600.00           เจาะจง บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด บริษัท ไทยเอฟดี จ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

52 เจ้าหน้ี-ยา 2,500.00          2,500.00           เจาะจง บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์. วี. กรุงเทพฯ จ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
53 เจ้าหน้ี-ยา 2,590.00          2,590.00           เจาะจง สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอกจ ากัด สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอกจ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
54 เจ้าหน้ี-ยา 4,440.00          4,440.00           เจาะจง สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอกจ ากัด สหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต าบลแม่มอกจ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
55 เจ้าหน้ี-ยา 3,400.00          3,400.00           เจาะจง บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด บริษัท แก้วมังกรเภสัช จ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
56 เจ้าหน้ี-วัสดุเภสัชกรรม 29,500.00        29,500.00         เจาะจง บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ.ที.พี. อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
57 เจ้าหน้ี-วัสดุเภสัชกรรม 12,500.00        12,500.00         เจาะจง ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ร้านแม่วัง เปเปอร์ฟอร์ม ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
58 เจ้าหน้ี-ยา 2,160.00          2,160.00           เจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง  จ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
59 เจ้าหน้ี-ยา 4,840.00          4,840.00           เจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ ากัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
60 เจ้าหน้ี-ยา 5,944.00          5,944.00           เจาะจง บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ ากัด บริษัท เอส พี เอส เมดิคอลจ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
61 เจ้าหน้ี-ยา 30,000.00        30,000.00         เจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี  จ ากัด ราคาต่ า 16 ส.ค. 64
62 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 3,400.00          3,400.00           เจาะจง บ.ซีเอ็น.ที เทรดด้ิง จ ากัด บ.ซีเอ็น.ที เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ า  9 ส.ค. 64
63 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง           8,948.41            8,948.41 เจาะจง บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ล าปาง) จ ากัด บ.โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ล าปาง) จ ากัด ราคาต่ า ๕ ส.ค. ๖๔
64 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้้าง         32,809.00          32,809.00 เจาะจง ร้านนิกรก่อสร้าง ร้านนิกรก่อสร้าง ราคาต่ า ๕ ส.ค. ๖๔
65 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง           4,804.30            4,804.30 เจาะจง เกียรติศิริการช่าง เกียรติศิริการช่าง ราคาต่ า ๙ ส.ค. ๖๔
66 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาท าตรายาง           4,330.00            4,330.00 เจาะจง พี เอ็น ป้ายสวยดีไซน์ พี เอ็น ป้ายสวยดีไซน์ ราคาต่ า ๖ ส.ค. ๖๔
67 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว           1,200.00            1,200.00 เจาะจง หจก. โฟร์สตาร์ โอเอ หจก. โฟร์สตาร์ โอเอ ราคาต่ า ๙ ส.ค. ๖๔
68 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย้์ (ห้องทันตกรรม)           5,600.00            5,600.00 เจาะจง เอส แอล ดี เด็นทัล เซอร์วิส เอส แอล ดี เด็นทัล เซอร์วิส ราคาต่ า ๑๑ ส.ค. ๖๔
69 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์การแพทย้์ 56,000.00        56,000.00         เจาะจง หจก.นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลาย หจก.นอร์ทเทิร์นเมด ซัพพลาย ราคาต่ า ๑๓ ส.ค. ๖๔
70 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           4,490.00            4,490.00 เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่ า ๑๗ ส.ค. ๖๔
71 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           3,340.00            3,340.00 เจาะจง บ.ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากัด บ.ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ า ๑๙ ส.ค. ๖๔
72 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           3,225.00            3,225.00 เจาะจง บ.ซีเอ็น.ที เทรดด้ิง จ ากัด บ.ซีเอ็น.ที เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ า ๑๙ ส.ค. ๖๔
73 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           3,852.00            3,852.00 เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากัด ราคาต่ า ๑๙ ส.ค. ๖๔
74 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์         17,500.00          17,500.00 เจาะจง หจก.สุมนเมดิคอล(ส านักงานใหญ่) หจก.สุมนเมดิคอล(ส านักงานใหญ่) ราคาต่ า ๒๓ ส.ค. ๖๔
75 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์         10,650.00          10,650.00 เจาะจง บ.ไทยก๊อส จ ากัด(ส านักงานใหญ่) บ.ไทยก๊อส จ ากัด(ส านักงานใหญ่) ราคาต่ า ๒๓ ส.ค. ๖๔
76 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์         13,492.00          13,492.00 เจาะจง หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ หจก.พรรษาเวชภัณฑ์ ราคาต่ า ๒๓ ส.ค. ๖๔
77 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           3,000.00            3,000.00 เจาะจง บ.ประภัสสร เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพราย บ.ประภัสสร เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพราย ราคาต่ า ๑๙ ส.ค. ๖๔
78 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           5,060.00            5,060.00 เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่ า ๒๐ ส.ค. ๖๔



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

79 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว           1,200.00            1,200.00 เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต่ า ๒๐ ส.ค. ๖๔
80 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           4,090.00            4,090.00 เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่ า ๑๗ ส.ค. ๖๔
81 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง           5,492.85            5,492.85 เจาะจง บร้ิษัท โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ล าปาง) จ ากัด บร้ิษัท โตโยต้า นอร์ทเทิร์น (ล าปาง) จ ากัด ราคาต่ า ๑๙ ส.ค. ๖๔
82 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชันสูตร)           8,920.00            8,920.00 เจาะจง บ.แลปมาสเตอร์ บ.แลปมาสเตอร์ ราคาต่ า ๑๙ ส.ค. ๖๔
83 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           2,990.00            2,990.00 เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่ า ๑๘ ส.ค. ๖๔
84 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์              100.00               100.00 เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่ า ๑๘ ส.ค. ๖๔
85 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ (ห้องทันตกกรม)           5,300.00            5,300.00 เจาะจง เอส แอล ดี เด็นทัล เซอร์วิส เอส แอล ดี เด็นทัล เซอร์วิส ราคาต่ า ๒๓ ส.ค. ๖๔
86 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว              700.00               700.00 เจาะจง เตียเฮ่งฮง เตียเฮ่งฮง ราคาต่ า ๑๘ ส.ค. ๖๔
87 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว           6,000.00            6,000.00 เจาะจง หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ หจก.โฟร์สตาร์ โอเอ ราคาต่ า ๒๐ ส.ค. ๖๔
88 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาร้ือ-ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารร้านค้า         14,500.00          14,500.00 เจาะจง นายสุทธิพงศ์ วิยานันต์ นายสุทธิพงศ์ วิยานันต์ ราคาต่ า ๒๓ ส.ค. ๖๔
89 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน           4,400.00            4,400.00 เจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต่ า ๑๘ ส.ค. ๖๔
90 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุก่อสร้าง              860.00               860.00 เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต่ า ๑๙ ส.ค. ๖๔
91 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน         37,500.00          37,500.00 เจาะจง หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ หจก.น้ าล้อมเคหะภัณฑ์ ราคาต่ า ๑๘ ส.ค. ๖๔
92 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน              750.00               750.00 เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต่ า ๑๘ ส.ค. ๖๔
93 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน         14,900.00          14,900.00 เจาะจง หจก.วิชิตพาณิชย์ หจก.วิชิตพาณิชย์ ราคาต่ า ๒๓ ส.ค. ๖๔
94 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง           4,800.00            4,800.00 เจาะจง สหกู้ภัย ภาคเหนือ สหกู้ภัย ภาคเหนือ ราคาต่ า ๒๐ ส.ค. ๖๔
95 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           3,220.00            3,220.00 เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่ า ๑๙ ส.ค. ๖๔
96 รายงานขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์           2,830.00            2,830.00 เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต่ า ๒๐ ส.ค. ๖๔
97 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           4,250.00            4,250.00 เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่ า ๒๐ ส.ค. ๖๔
98 รายงานขออนุมติซ้ือวัสดุทันตกรรม           2,550.00            2,550.00 เจาะจง บ.ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บ.ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคาต่ า ๒๕ ส.ค. ๖๔
99 รายงานขออนุมติซ้ือวัสดุทันตกรรม           1,712.00            1,712.00 เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด ราคาต่ า ๒๕ ส.ค. ๖๔

100 รายงานขออนุมติซ้ือวัสดุทันตกรรม           2,800.00            2,800.00 เจาะจง บ.วีอาร์ พีเด้นท์ จ ากัด บ.วีอาร์ พีเด้นท์ จ ากัด ราคาต่ า ๒๕ ส.ค. ๖๔
101 รายงานขออนุมติซ้ือวัสดุทันตกรรม           4,654.50            4,654.50 เจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จ ากัด ราคาต่ า ๒๕ ส.ค. ๖๔
102 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว              820.00               820.00 เจาะจง ร้้านเมืองปานพาณิชย์ ร้้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต่ า ๒๓ ส.ค. ๖๔
103 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุว้ิทยาศาสตร์การแพทย์         13,000.00          13,000.00 เจาะจง บ.แลปมาสเตอร์ บ.แลปมาสเตอร์ ราคาต่ า ๒๓ ส.ค. ๖๔
104 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาปะยางรถยนต์              130.00               130.00 เจาะจง ว.ยานยนต์ ว.ยานยนต์ ราคาต่ า ๒๓ ส.ค. ๖๔
105 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           3,225.00            3,225.00 เจาะจง บ.ซีเอ็น.ที เทรดด้ิง จ ากัด บ.ซีเอ็น.ที เทรดด้ิง จ ากัด ราคาต่ า ๒๔ ส.ค. ๖๔



ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

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

106 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           1,390.00            1,390.00 เจาะจง บ.ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากัด บ.ซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากัด ราคาต่ า ๒๔ ส.ค. ๖๔
107 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           3,600.00            3,600.00 เจาะจง บ.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บ.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ราคาต่ า ๒๔ ส.ค. ๖๔
108 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           3,600.00            3,600.00 เจาะจง บ.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บ.เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ราคาต่ า ๒๔ ส.ค. ๖๔
109 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           2,500.00            2,500.00 เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ า ๒๔ ส.ค. ๖๔
110 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           3,500.00            3,500.00 เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ า ๒๔ ส.ค. ๖๔
111 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           1,200.00            1,200.00 เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ า ๒๕ ส.ค. ๖๔
112 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์         43,765.00          43,765.00 เจาะจง หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อินสทรูเม้นท์ แล็ป ราคาต่ า ๒๗ ส.ค. ๖๔
113 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุว้ิทยาศาสตร์การแพทย์         15,440.00          15,440.00 เจาะจง บ.เอ็มพีเมดกรุ๊ป บ.เอ็มพีเมดกรุ๊ป ราคาต่ า ๒๗ ส.ค. ๖๔
114 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน           8,000.00            8,000.00 เจาะจง พี เอ็น ป้ายสวยดีไซน์ พี เอ็น ป้ายสวยดีไซน์ ราคาต่ า ๒๕ ส.ค. ๖๔
115 รายงานขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าคู่มือการปฏิบัติตัวสังเกตอาการท่ีบ้าน           4,000.00            4,000.00 เจาะจง พี เอ็น ป้ายสวยดีไซน์ พี เอ็น ป้ายสวยดีไซน์ ราคาต่ า ๒๓ ส.ค. ๖๔
116 รายงานขออนุมัติจ้างซ่อมแซมอาคาร และระบบประปา/สุขาภิบาล         14,664.00          14,664.00 เจาะจง ท่อตันล าปาง ท่อตันล าปาง ราคาต่ า ๒๖ ส.ค. ๖๔
117 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์           5,000.00            5,000.00 เจาะจง บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ บ.แสตนดาร์ดก๊าซฯ ราคาต่ า ๒๗ ส.ค. ๖๔
124 รายงานขออนุมัติจ้างเหมานักวิชาการพัสดุ              466.00               466.00 เจาะจง นางจุฑารัตน์ ป้ันหุ่น นางจุฑารัตน์ ป้ันหุ่น ราคาต่ า ๑ ก.ย. ๖๔
125 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว              615.00               615.00 เจาะจง ร้านเมืองปานพาณิชย์ ร้านเมืองปานพาณิชย์ ราคาต่ า ๒๖ ส.ค. ๖๔
126 รายงานขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์           3,500.00            3,500.00 เจาะจง หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.ไอแอมคอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคาต่ า ๒๖ ส.ค. ๖๔


