
ล ำดับ โครงกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจัดซ้ือ/
จัดจ้ำง (บำท)

วันท่ีจัดซ้ือ/จัด
จ้ำง

วิธีกำรจัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณัฐพลการพิมพ์ 2015          5,808.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
2 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด          7,911.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

3 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

4 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
5 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

6 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

7 องค์การเภสัชกรรม          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

8 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี          1,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
9 บริษัท เมดไลน์ จ ากัด          1,850.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
10 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด          1,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
11 บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
12 บริษัท อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด          4,383.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
13 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
14 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด          3,354.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
15 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด        13,482.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
16 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด          1,945.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
17 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ ากัด          1,200.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
18 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
19 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

20 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

21 บริษัท ห้างธงทองโอสถ จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
22 บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
23 บริษัท พรีเมด ฟาร์มา พลัส จ ากัด          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
24 ห.จ.ก. ภิญโญฟาร์มาซี          5,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
25 บริษัท มาสุ จ ากัด          3,090.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
26 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด          1,000.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
27 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน          4,500.00 2 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
28 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน          5,000.00 4 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
29 บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากัด          7,480.00 4 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
30 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด          5,000.00 4 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
31 ห้างหุ่นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต          2,400.00 4 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔   แบบ สขร.๑
โรงพยำบำลแม่ทำ  อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน

ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔



แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๔   แบบ สขร.๑
โรงพยำบำลแม่ทำ  อ ำเภอแม่ทำ จังหวัดล ำพูน

ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๔
32 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด          1,000.00 4 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
33 บริษัท ซีฟาม จ ากัด          1,000.00 4 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
34 อินเตอร์ ปร้ินเตอร์เทค          2,000.00 4 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
35 เอพีเทคนิคแอร์ โดย นายอัครพนธ์ พรมอะริยะ            500.00 4 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
36 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด          1,440.00 4 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
37 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคช่ัน มอลล์ จ ากัด            720.00 4 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
38 บ.เอพีคอมพิวเตอร์          1,500.00 7 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
39 บริษัท เอฟ ทู เค มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย)          3,870.00 7 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
40 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล าพูน จ ากัด        10,000.00 7 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
41 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน          4,500.00 7 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
42 บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด          2,120.00 7 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
43 บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด        17,815.00 7 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
44 บริษัท บีเวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด          5,384.00 7 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
45 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด          4,100.00 7 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
46 บริษัท โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด          5,400.00 7 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
47 บริษัท อาร์.ที.เมดิแค็ล ดีไวซ์ จ ากัด        21,000.00 7 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
48 บริษัท ที ที เบสท์ เมดิคัล จ ากัด          5,500.00 7 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
49 บริษัท ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ากัด       165,000.00 8 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
50 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด          5,100.00 8 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
51 บ.โฟกัสไดแอกนอสติคส์ จ ากัด        24,400.00 10 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
52 บริษัท ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ากัด        35,872.00 10 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
53 บริษัท ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด          3,185.00 10 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
54 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย        20,000.00 10 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
55 กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด          3,000.00 10 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
56 บริษัท เอส.บี.แล็บ จ ากัด          3,000.00 10 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
57 โรงพยาบาลล าพูน          5,000.00 10 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
58 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด            315.65 10 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง
59 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ากัด            315.65 10 มิ.ย. 2564 วิธีเฉพาะเจาะจง


