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1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย          20,000.00 4-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

2 กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด           1,860.00 4-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

3 บริษัท เอส.บี.แล็บ จ ากัด           2,730.00 4-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

4 โรงพยาบาลล าพูน           3,000.00 4-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

5 บ.ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จ ากัด           8,500.00 4-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

6 บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จ ากัด           1,750.00 4-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

7
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) 
จ ากัด          35,400.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

8 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด           6,996.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

9 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด          68,460.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

10 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด - DRUG          14,295.15 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

11 องค์การเภสัชกรรม        136,409.36 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

12 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี           1,100.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

13 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด           2,220.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

14 บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด          12,145.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

15 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด           2,530.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

16 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด           5,000.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

17 บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด           1,220.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

18 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด           8,669.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

19 บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด           4,280.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

20 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน           4,500.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

21 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด           4,365.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

22 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด           2,760.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

23 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด           9,925.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

24 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด           2,720.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

25 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด           1,284.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

26 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด           3,220.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

27 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          26,419.80 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรอบเดอืน มกรำคม พ.ศ.2564   แบบ สขร.1

โรงพยำบำลแมท่ำ  อ ำเภอแมท่ำ จังหวัดล ำพูน

ณ วันที่ 31  มกรำคม พ.ศ. 2564
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28 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด           9,985.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

29 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด          10,058.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

30 บริษัท ห้างธงทองโอสถ จ ากัด           5,920.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

31 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด           5,220.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

32 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด           5,722.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

33 บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด           4,700.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

34 บริษัท ฟาร์มีนา จ ากัด           1,200.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

35 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี           6,343.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

36 บริษัท มาซา แลบ จ ากัด           5,400.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

37 โรงงานเภสัชกรรมทหาร           2,400.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

38 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด           9,640.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

39 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ ากัด           3,880.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

40 บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จ ากัด           2,300.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

41
กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา
          9,875.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

42 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           7,062.00 5-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

43 บ.โฟกัสไดแอกนอสติคส์ จ ากัด          91,490.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

44 บ.โฟกัสไดแอกนอสติคส์ จ ากัด          19,200.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

45 บริษัท ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ากัด           9,880.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

46 บริษัท ไบโอเทคนิคัล จ ากัด          16,000.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

47 บริษัท ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด          13,398.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

48 บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด           3,400.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

49 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด           4,030.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

50 บริษัท ไบโอเซน จ ากัด          44,000.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

51 โรงพยาบาลล าพูน          23,250.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

52 ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่           1,000.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

53 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1           1,700.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

54 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด           7,608.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

55 ร้านลานทองพลาสติก           2,125.00 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง
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56 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปอ ร่วมค้า          10,092.68 7-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

57 บริษัท เอ.ที.พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด          25,750.00 11-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

58 ร้าน ที.ดับบิว.เซอร์วสิ          11,625.00 11-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

59 บริษัทซีลเลอร์ เมดิคอล จ ากัด          14,177.50 11-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

60 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด           4,964.80 11-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

61 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน           5,910.00 11-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

62 บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด           1,350.00 11-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

63 ร้านกล้องวงจรปิด ท๊อปววิ              700.00 11-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

64 ห้างหุ้นส่วน ธวชัแมชซีนเทค          34,000.00 12-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

65 บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด           3,080.00 12-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

66 บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จ ากัด           2,480.00 12-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

67 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด           1,500.00 12-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

68 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด           3,082.67 12-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

69 ร้านลานทองพลาสติก          12,780.00 13-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

70 หจก.ล าพูนสหสายเหนือ           1,720.00 13-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

71
บริษัท คลินิกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เวชกรรม
เฉพาะทาง 2012 จ ากัด

          3,400.00 13-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

72 บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด           4,708.00 15-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

73 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน           4,500.00 15-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

74 บริษัท ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด           1,870.00 18-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

75 บริษัท ล้ิมเม่งจัว้มิตซู จ ากัด           2,777.72 18-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

76 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด          27,784.30 18-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

77 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด           6,150.00 18-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

78 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด           6,440.00 18-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

79 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป          45,553.00 18-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

80 ร้าน เอ.ที.พ.ี1999          11,550.00 18-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

81 บริษัท ดีเคเอสเอช จ ากัด (3M)-DENT/LAB           4,795.74 18-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

82 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด           2,360.00 18-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

83 ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก           1,750.00 19-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง
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84 บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด           3,500.00 19-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

85 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988)           3,040.00 19-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

86
บริษัท คลินิกเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เวชกรรม
เฉพาะทาง 2012 จ ากัด

          3,400.00 19-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

87 ดีไซน์              300.00 20-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

88 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน           4,500.00 20-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

89 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด           9,480.20 20-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

90 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด              315.65 21-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

91 บริษัท ว ีอาร์ พี เด้นท์ จ ากัด           3,800.00 21-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

92 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด           2,850.00 21-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

93 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด          24,759.80 21-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

94 บริษัท อาร์.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด          21,000.00 21-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

95 บริษัท เอ็กซา ซีแรม จ ากัด           1,200.00 22-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

96 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน           4,500.00 22-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

97 องค์การเภสัชกรรม          54,425.55 26-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

98 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด           4,455.48 26-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

99 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด           1,800.00 26-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

100 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด              315.65 27-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

101 นายทินกร เมืองริ              525.00 27-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

102 ร้านอดุลย์ทรัพย์           4,040.00 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

103 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน           4,500.00 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

104 Bell Supply (by sandy)           4,170.00 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

105 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด           9,591.00 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

106 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปอ ร่วมค้า           9,444.00 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

107 บริษัท เอฟ ทู เค มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย)           4,500.00 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

108 บริษัท นิยมพานิช จ ากัด          14,370.00 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

109 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐพลการพิมพ์ 2015           5,223.50 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

110 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด          12,600.00 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

111 ร้านลานทองพลาสติก           6,696.00 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง



แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรอบเดอืน มกรำคม พ.ศ.2564   แบบ สขร.1

โรงพยำบำลแมท่ำ  อ ำเภอแมท่ำ จังหวัดล ำพูน

ณ วันที่ 31  มกรำคม พ.ศ. 2564

112 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด           1,368.00 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง

113 บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด           1,050.00 28-ม.ค.-64 วธิเีฉพาะเจาะจง


