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โดยสรุป

1 เทคนิคการแพทย์       1,600.00      1,600.00 เฉพาะเจาะจง กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด      1,600.00 กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด      1,600.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '206/2563 2/12/2562

2 เทคนิคการแพทย์     23,420.00    23,420.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย    23,420.00 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย    23,420.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '207/2563 2/12/2562

3 เทคนิคการแพทย์       1,410.00      1,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิวแพธแล็บ จ ากัด      1,410.00 บริษทั คิวแพธแล็บ จ ากัด      1,410.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '208/2563 2/12/2562

4 เทคนิคการแพทย์         320.00         320.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่        320.00 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่        320.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '209/2563 2/12/2562

5 เทคนิคการแพทย์       2,560.00      2,560.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลล าพนู      2,560.00 โรงพยาบาลล าพนู      2,560.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '210/2563 2/12/2562

6 บริหาร       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      1,800.00 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      1,800.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '211/2563 2/12/2562

7 บริหาร       1,800.00      1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      1,800.00 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      1,800.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '212/2563 2/12/2562

8 เภสัชกรรม     21,241.30    21,241.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    21,241.30 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    21,241.30 ราคาตลาด/ราคาต่ า '213/2563 3/12/2562

9 บริหาร         868.84         868.84 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน)        868.84 บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน)        868.84 ราคาตลาด/ราคาต่ า '214/2563 3/12/2562

10 บริหาร       1,900.00      1,900.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมสายชล      1,900.00 น้ าด่ืมสายชล      1,900.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '215/2563 3/12/2562

11 บริหาร       1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เบญจมาศล าพนู      1,500.00 ร้านดอกไม้เบญจมาศล าพนู      1,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '216/2563 3/12/2562

12 บริหาร       1,225.00      1,225.00 เฉพาะเจาะจง นายทินกร เมืองริ      1,225.00 นายทินกร เมืองริ      1,225.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '217/2563 3/12/2562

13 เทคนิคการแพทย์     13,200.00    13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    13,200.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    13,200.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '218/2563 4/12/2562

14 เทคนิคการแพทย์     10,512.00    10,512.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด    10,512.00 บริษทั ไบโอจีนีเทค จ ากัด    10,512.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '219/2563 4/12/2562

15 เทคนิคการแพทย์     18,725.00    18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ากัด    18,725.00 บริษทั ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ากัด    18,725.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '220/2563 4/12/2562

16 เทคนิคการแพทย์     20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จ ากัด    20,000.00 บริษทั ไบโอเทคนิคัล จ ากัด    20,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '221/2563 4/12/2562

17 เทคนิคการแพทย์     32,000.00    32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    32,000.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    32,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '222/2563 4/12/2562

18 เทคนิคการแพทย์       3,380.00      3,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด      3,380.00 บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด      3,380.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '223/2563 4/12/2562

19 เทคนิคการแพทย์       6,270.00      6,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวาสซ์ จ ากัด      6,270.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวาสซ์ จ ากัด      6,270.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '224/2563 4/12/2562

20 บริหาร     25,350.00    25,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.ดับบวิ.เซอร์วสิ    25,350.00 ร้าน ที.ดับบวิ.เซอร์วสิ    25,350.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '225/2563 4/12/2562

21 เภสัชกรรม     11,617.00    11,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด    11,617.00 บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด    11,617.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '226/2563 6/12/2562

22 เภสัชกรรม     38,500.00    38,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด    38,500.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด    38,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '227/2563 6/12/2562

23 เภสัชกรรม     31,592.00    31,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด    31,592.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด    31,592.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '228/2563 6/12/2562

24 เภสัชกรรม       9,617.16      9,617.16 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด - DRUG      9,617.16 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด - DRUG      9,617.16 ราคาตลาด/ราคาต่ า '229/2563 6/12/2562

25 เภสัชกรรม     95,080.01    95,080.01 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม    95,080.01 องค์การเภสัชกรรม    95,080.01 ราคาตลาด/ราคาต่ า '230/2563 6/12/2562

26 เภสัชกรรม       4,900.00      4,900.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี      4,900.00 ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี      4,900.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '231/2563 6/12/2562

29 เภสัชกรรม       1,600.00      1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาซา แลบ จ ากัด      1,600.00 บริษทั มาซา แลบ จ ากัด      1,600.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '232/2563 6/12/2562

30 เภสัชกรรม       2,220.00      2,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด      2,220.00 บริษทั เมดไลน์ จ ากัด      2,220.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '233/2563 6/12/2562

31 เภสัชกรรม       1,320.00      1,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด      1,320.00 บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด      1,320.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '234/2563 6/12/2562

32 เภสัชกรรม       9,729.00      9,729.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด      9,729.00 บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด      9,729.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '235/2563 6/12/2562

                                                                                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2562                                                                                           แบบ สขร.1

โรงพยาบาลแม่ทา อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพนู
วนัที่ 31 เดือน ธนัวาคม พ.ศ.2562

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



33 เภสัชกรรม       3,750.00      3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด      3,750.00 บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด      3,750.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '236/2563 6/12/2562

34 เภสัชกรรม       4,260.00      4,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด      4,260.00 บริษทั พเีอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด      4,260.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '237/2563 6/12/2562

35 เภสัชกรรม     14,210.00    14,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด    14,210.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด    14,210.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '238/2563 6/12/2562

36 เภสัชกรรม       2,125.00      2,125.00 เฉพาะเจาะจง ห.ส.ม.พรีเมดฟาร์มา      2,125.00 ห.ส.ม.พรีเมดฟาร์มา      2,125.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '239/2563 6/12/2562

37 เภสัชกรรม       6,558.00      6,558.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด      6,558.00 บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด      6,558.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '240/2563 6/12/2562

38 เภสัชกรรม       6,687.50      6,687.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด      6,687.50 บริษทั อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด      6,687.50 ราคาตลาด/ราคาต่ า '241/2563 6/12/2562

39 เภสัชกรรม       2,230.00      2,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด      2,230.00 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด      2,230.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '242/2563 6/12/2562

40 เภสัชกรรม       3,790.00      3,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด      3,790.00 บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด      3,790.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '243/2563 6/12/2562

41 เภสัชกรรม       3,020.00      3,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด      3,020.00 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด      3,020.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '244/2563 6/12/2562

42 เภสัชกรรม       4,343.00      4,343.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด      4,343.00 บริษทั ยูโทเปีย้น จ ากัด      4,343.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '245/2563 6/12/2562

43 เภสัชกรรม       6,000.00      6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสมา เมดิคอล จ ากัด      6,000.00 บริษทั คอสมา เมดิคอล จ ากัด      6,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '246/2563 6/12/2562

44 เภสัชกรรม       3,453.00      3,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ ากัด      3,453.00 บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ ากัด      3,453.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '247/2563 6/12/2562

45 เภสัชกรรม       6,522.72      6,522.72 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด      6,522.72 บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด      6,522.72 ราคาตลาด/ราคาต่ า '248/2563 6/12/2562

46 เภสัชกรรม       5,185.00      5,185.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้งธงทองโอสถ จ ากัด      5,185.00 บริษทั หา้งธงทองโอสถ จ ากัด      5,185.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '249/2563 6/12/2562

47 เภสัชกรรม       3,105.60      3,105.60 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี      3,105.60 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี      3,105.60 ราคาตลาด/ราคาต่ า '250/2563 6/12/2562

48 เภสัชกรรม       2,300.00      2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด      2,300.00 บริษทั มาสุ จ ากัด      2,300.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '251/2563 6/12/2562

49 เภสัชกรรม       1,250.00      1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด      1,250.00 บริษทั ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด      1,250.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '252/2563 6/12/2562

50 เภสัชกรรม       1,764.46      1,764.46 เฉพาะเจาะจง บริษทั วทิยาศรม จ ากัด      1,764.46 บริษทั วทิยาศรม จ ากัด      1,764.46 ราคาตลาด/ราคาต่ า '253/2563 6/12/2562

51 เภสัชกรรม       9,105.85      9,105.85 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด      9,105.85 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด      9,105.85 ราคาตลาด/ราคาต่ า '254/2563 6/12/2562

52 เภสัชกรรม       2,439.60      2,439.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากัด      2,439.60 บริษทั อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากัด      2,439.60 ราคาตลาด/ราคาต่ า '255/2563 6/12/2562

53 เภสัชกรรม       1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง

กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา      1,000.00

กลุ่มเงินทุนหมุนเวยีนยาเสพติด ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา      1,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '256/2563 6/12/2562

54 เภสัชกรรม         400.00         400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด        400.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด        400.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '257/2563 6/12/2562

55 บริหาร         280.00         280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่มายโฮม จ ากัด        280.00 บริษทั เชียงใหม่มายโฮม จ ากัด        280.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '258/2563 6/12/2562

56 บริหาร       2,088.00      2,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากัด      2,088.00 บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากัด      2,088.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '259/2563 6/12/2562

57 ทันตกรรม       1,280.00      1,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด      1,280.00 บริษทั ดีวา่ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด      1,280.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '260/2563 6/12/2562

58 บริหาร       9,450.00      9,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      9,450.00 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      9,450.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '261/2563 6/12/2562

59 บริหาร         400.00         400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลังไฟฟา้ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)        400.00 บริษทั คลังไฟฟา้ จ ากัด (ส านักงานใหญ่)        400.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '262/2563 9/12/2562

60 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '263/2563 9/12/2562

61 บริหาร     24,267.60    24,267.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)    24,267.60 บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)    24,267.60 ราคาตลาด/ราคาต่ า '264/2563 11/12/2562

62 บริหาร       4,400.00      4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอฟ ทู เค ซัพพลาย 999 (ส านักงานใหญ่)      4,400.00 ร้าน เอฟ ทู เค ซัพพลาย 999 (ส านักงานใหญ่)      4,400.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '265/2563 11/12/2562

63 ทันตกรรม       4,755.00      4,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด      4,755.00 บริษทั ชูมิตร 1967 จ ากัด      4,755.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '266/2563 11/12/2562

64 บริหาร     26,924.00    26,924.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เชียงใหม่การดับเพลิง    26,924.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เชียงใหม่การดับเพลิง    26,924.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '267/2563 11/12/2562

65 บริหาร     42,000.00    42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงคราญ สิทธชิัยวงค์    42,000.00 นางสาวนงคราญ สิทธชิัยวงค์    42,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '268/2563 11/12/2562

66 บริหาร       3,150.00      3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      3,150.00 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      3,150.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '269/2563 11/12/2562



67 บริหาร       6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      6,300.00 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      6,300.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '270/2563 12/12/2562

68 บริหาร         512.00         512.00 เฉพาะเจาะจง ดีไซน์        512.00 ดีไซน์        512.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '271/2563 12/12/2562

69 ทันตกรรม       4,193.33      4,193.33 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด (3M)-DENT/LAB      4,193.33 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด (3M)-DENT/LAB      4,193.33 ราคาตลาด/ราคาต่ า '272/2563 12/12/2562

70 บริหาร       2,000.00      2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิยมพานิช จ ากัด      2,000.00 บริษทั นิยมพานิช จ ากัด      2,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '273/2563 12/12/2562

71 บริหาร       1,490.00      1,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั นิยมพานิช จ ากัด      1,490.00 บริษทั นิยมพานิช จ ากัด      1,490.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '274/2563 12/12/2562

72 ทันตกรรม       2,200.00      2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด      2,200.00 บริษทั โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด      2,200.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '275/2563 12/12/2562

73 บริหาร         107.00         107.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล าพนูสหสายเหนือ        107.00 หจก.ล าพนูสหสายเหนือ        107.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '276/2563 13/12/2562

74 บริหาร           80.00          80.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด          80.00 บริษทั อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด          80.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '277/2563 13/12/2562

75 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '278/2563 13/12/2562

76 บริหาร           56.00          56.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด          56.00 บริษทั กิตติอีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด          56.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '279/2563 16/12/2562

77 บริหาร       1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง สเตเบิล้ ลายส์      1,500.00 สเตเบิล้ ลายส์      1,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '280/2563 16/12/2562

78 บริหาร       1,300.00      1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คอมซัพพอร์ท      1,300.00 หจก.คอมซัพพอร์ท      1,300.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '281/2563 16/12/2562

79 บริหาร         100.00         100.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ล าพนูอะไหล่ชัยเสรี        100.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ล าพนูอะไหล่ชัยเสรี        100.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '282/2563 16/12/2562

80 บริหาร         450.00         450.00 เฉพาะเจาะจง Bell Supply (by sandy)        450.00 Bell Supply (by sandy)        450.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '283/2563 16/12/2562

81 บริหาร       1,500.00      1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      1,500.00 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      1,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '284/2563 16/12/2562

82 บริหาร       2,250.00      2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      2,250.00 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      2,250.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '285/2563 17/12/2562

83 จ่ายกลาง       2,050.00      2,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด      2,050.00 บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล อินดัสตร้ี จ ากัด      2,050.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '286/2563 19/12/2562

84 จ่ายกลาง       2,075.00      2,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด      2,075.00 บริษทั ไอแคร์ เมดิคัล จ ากัด      2,075.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '287/2563 19/12/2562

85 จ่ายกลาง       3,650.00      3,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด      3,650.00 บริษทั ไทยก๊อส จ ากัด      3,650.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '288/2563 19/12/2562

86 จ่ายกลาง       4,800.00      4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด      4,800.00 บริษทั โพส เฮลท์แคร์ จ ากัด      4,800.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '289/2563 19/12/2562

87 จ่ายกลาง     19,654.50    19,654.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด    19,654.50 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด    19,654.50 ราคาตลาด/ราคาต่ า '290/2563 19/12/2562

88 จ่ายกลาง     19,223.00    19,223.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป    19,223.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป    19,223.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '291/2563 19/12/2562

89 จ่ายกลาง     26,942.60    26,942.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    26,942.60 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    26,942.60 ราคาตลาด/ราคาต่ า '292/2563 19/12/2562

90 จ่ายกลาง       6,585.00      6,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์เทค โซลูชัน จ ากัด      6,585.00 บริษทั ฟาร์เทค โซลูชัน จ ากัด      6,585.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '293/2563 19/12/2562

91 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '294/2563 19/12/2562

92 บริหาร         631.30         631.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด        631.30 บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด        631.30 ราคาตลาด/ราคาต่ า '295/2563 19/12/2562

93 บริหาร       3,840.00      3,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลานทองพลาสติก      3,840.00 ร้านลานทองพลาสติก      3,840.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '296/2563 19/12/2562

94 บริหาร         510.00         510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั        510.00 ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั        510.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '297/2563 19/12/2562

95 จ่ายกลาง       4,911.30      4,911.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด      4,911.30 บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด      4,911.30 ราคาตลาด/ราคาต่ า '298/2563 19/12/2562

96 ทันตกรรม       1,940.00      1,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988)      1,940.00 บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988)      1,940.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '299/2563 19/12/2562

97 บริหาร     17,800.00    17,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.ที.พ.ี1999    17,800.00 ร้าน เอ.ที.พ.ี1999    17,800.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '300/2563 20/12/2562

98 บริหาร       6,750.00      6,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.ดับบวิ.เซอร์วสิ      6,750.00 ร้าน ที.ดับบวิ.เซอร์วสิ      6,750.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '301/2563 20/12/2562

99 บริหาร       1,960.00      1,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลานทองพลาสติก      1,960.00 ร้านลานทองพลาสติก      1,960.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '302/2563 20/12/2562

100 บริหาร         950.00         950.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจ.ไอ.บ.ี คอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด        950.00 บริษทั เจ.ไอ.บ.ี คอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด        950.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '303/2563 20/12/2562



101 บริหาร     12,823.95    12,823.95 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ ากัด    12,823.95 บริษทั ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ ากัด    12,823.95 ราคาตลาด/ราคาต่ า '304/2563 24/12/2562

102 บริหาร       4,050.00      4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      4,050.00 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      4,050.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '305/2563 24/12/2562

103 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '306/2563 24/12/2562

104 จ่ายกลาง       1,562.20      1,562.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      1,562.20 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      1,562.20 ราคาตลาด/ราคาต่ า '307/2563 24/12/2562

105 บริหาร         631.30         631.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด        631.30 บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด        631.30 ราคาตลาด/ราคาต่ า '308/2563 24/12/2562

106 บริหาร       4,790.00      4,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด      4,790.00 บริษทั โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด      4,790.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '309/2563 25/12/2562

107 ทันตกรรม       9,395.00      9,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด      9,395.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด      9,395.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '310/2563 25/12/2562

108 บริหาร         530.00         530.00 เฉพาะเจาะจง ดีไซน์        530.00 ดีไซน์        530.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '311/2563 25/12/2562

109 บริหาร       1,502.00      1,502.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหยงกวางนานาภณัฑ์      1,502.00 ร้านหยงกวางนานาภณัฑ์      1,502.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '312/2563 26/12/2562

110 บริหาร       1,483.00      1,483.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหยงกวางนานาภณัฑ์      1,483.00 ร้านหยงกวางนานาภณัฑ์      1,483.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '313/2563 26/12/2562

111 บริหาร       5,300.00      5,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอฟ ทู เค ซัพพลาย 999 (ส านักงานใหญ่)      5,300.00 ร้าน เอฟ ทู เค ซัพพลาย 999 (ส านักงานใหญ่)      5,300.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '314/2563 26/12/2562



ล าดับ
งานที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท) วธิจีัดซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป
1 บริหาร         535.00         535.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวลิด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จ ากัด        535.00 บริษทั เวลิด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จ ากัด        535.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '315/2563 2/1/2563

2 บริหาร       2,075.00      2,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)      2,075.00 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)      2,075.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '316/2563 2/1/2563

3 บริหาร         930.00         930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั        930.00 ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั        930.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '317/2563 2/1/2563

4 เทคนิคการแพทย์     20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย    20,000.00 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย    20,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '318/2563 2/1/2563

5 เทคนิคการแพทย์       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด      3,000.00 กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด      3,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '319/2563 2/1/2563

6 เทคนิคการแพทย์       3,000.00      3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คิวแพธแล็บ จ ากัด      3,000.00 บริษทั คิวแพธแล็บ จ ากัด      3,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '320/2563 2/1/2563

7 บริหาร         775.00         775.00 เฉพาะเจาะจง นายทินกร เมืองริ        775.00 นายทินกร เมืองริ        775.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '321/2563 2/1/2563

8 เภสัชกรรม     37,617.90    37,617.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    37,617.90 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด    37,617.90 ราคาตลาด/ราคาต่ า '322/2563 6/1/2563

9 บริหาร       2,600.00      2,600.00 เฉพาะเจาะจง เอสเอ็นอะไหล่ยนต์      2,600.00 เอสเอ็นอะไหล่ยนต์      2,600.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '323/2563 6/1/2563

10 บริหาร       5,000.00      5,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบรีุ      5,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบรีุ      5,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '324/2563 6/1/2563

11 บริหาร     28,390.90    28,390.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากัด    28,390.90 สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากัด    28,390.90 ราคาตลาด/ราคาต่ า '325/2563 6/1/2563

12 บริหาร       1,840.00      1,840.00 เฉพาะเจาะจง นางขันแก้ว เมืองค า      1,840.00 นางขันแก้ว เมืองค า      1,840.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '326/2563 6/1/2563

13 บริหาร       1,200.00      1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา ใจกาศ      1,200.00 นางวรรณา ใจกาศ      1,200.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '327/2563 6/1/2563

14 บริหาร       1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน)      1,000.00 บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน)      1,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '328/2563 6/1/2563

15 บริหาร       1,000.00      1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน)      1,000.00 บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน)      1,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '329/2563 6/1/2563

16 บริหาร       4,050.00      4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      4,050.00 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      4,050.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '330/2563 6/1/2563

17 บริหาร       6,900.00      6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่พซีีอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด      6,900.00 บริษทั เชียงใหม่พซีีอิมเมจจิ้งเซ็นเตอร์ จ ากัด      6,900.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '331/2563 6/1/2563

18 ทันตกรรม       8,750.00      8,750.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ จ ากัด      8,750.00 ห.จ.ก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ จ ากัด      8,750.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '332/2563 6/1/2563

19 บริหาร     12,786.00    12,786.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปอ ร่วมค้า    12,786.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปอ ร่วมค้า    12,786.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '333/2563 6/1/2563

20 บริหาร       8,745.00      8,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลานทองพลาสติก      8,745.00 ร้านลานทองพลาสติก      8,745.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '334/2563 6/1/2563

21 บริหาร         690.00         690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั        690.00 ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั        690.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '335/2563 6/1/2563

22 เทคนิคการแพทย์     44,350.00    44,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    44,350.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    44,350.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '336/2563 9/1/2563

23 เทคนิคการแพทย์     59,000.00    59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ากัด    59,000.00 บริษทั ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ากัด    59,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '337/2563 9/1/2563

24 เทคนิคการแพทย์     20,000.00    20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเทคนิคัล จ ากัด    20,000.00 บริษทั ไบโอเทคนิคัล จ ากัด    20,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '338/2563 9/1/2563

25 เทคนิคการแพทย์     16,000.00    16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    16,000.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    16,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '339/2563 9/1/2563

26 เทคนิคการแพทย์     17,398.00    17,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด    17,398.00 บริษทั ไทย ไดแอ็กนอสติก จ ากัด    17,398.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '340/2563 9/1/2563

29 เทคนิคการแพทย์     19,000.00    19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด    19,000.00 บริษทั อาร์.เอ็กซ์. จ ากัด    19,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '341/2563 9/1/2563

30 เทคนิคการแพทย์       5,842.20      5,842.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด      5,842.20 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด      5,842.20 ราคาตลาด/ราคาต่ า '342/2563 9/1/2563

31 เทคนิคการแพทย์       5,820.00      5,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวาสซ์ จ ากัด      5,820.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวาสซ์ จ ากัด      5,820.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '343/2563 9/1/2563

32 เทคนิคการแพทย์       1,435.00      1,435.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป      1,435.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป      1,435.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '344/2563 9/1/2563

                                                                                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม  2563                                                                                          แบบ สขร.1

โรงพยาบาลแม่ทา อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพนู

วนัที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ



33 เทคนิคการแพทย์       3,300.00      3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด      3,300.00 บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด      3,300.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '345/2563 9/1/2563

34 เภสัชกรรม     29,740.00    29,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด    29,740.00 บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด    29,740.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '346/2563 9/1/2563

35 เภสัชกรรม     86,673.69    86,673.69 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม    86,673.69 องค์การเภสัชกรรม    86,673.69 ราคาตลาด/ราคาต่ า '347/2563 9/1/2563

36 เภสัชกรรม       8,302.00      8,302.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      8,302.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      8,302.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '348/2563 9/1/2563

37 เภสัชกรรม     46,290.00    46,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด    46,290.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด    46,290.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '349/2563 9/1/2563

38 เภสัชกรรม       5,339.30      5,339.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด      5,339.30 บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด      5,339.30 ราคาตลาด/ราคาต่ า '350/2563 9/1/2563

39 เภสัชกรรม     11,675.00    11,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด    11,675.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด    11,675.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '351/2563 9/1/2563

40 เภสัชกรรม     19,506.10    19,506.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด - DRUG    19,506.10 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด - DRUG    19,506.10 ราคาตลาด/ราคาต่ า '352/2563 9/1/2563

41 เภสัชกรรม       2,530.00      2,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด      2,530.00 บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด      2,530.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '353/2563 9/1/2563

42 เภสัชกรรม       4,440.00      4,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด      4,440.00 บริษทั เมดไลน์ จ ากัด      4,440.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '354/2563 9/1/2563

43 เภสัชกรรม       2,060.00      2,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด      2,060.00 บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด      2,060.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '355/2563 9/1/2563

44 เภสัชกรรม     15,141.00    15,141.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด    15,141.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด    15,141.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '356/2563 9/1/2563

45 เภสัชกรรม       3,600.00      3,600.00 เฉพาะเจาะจง หสน. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย      3,600.00

หสน. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศ

ไทย      3,600.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '357/2563 9/1/2563

46 เภสัชกรรม       6,585.00      6,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด      6,585.00 บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด      6,585.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '358/2563 9/1/2563

47 เภสัชกรรม       6,175.00      6,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด      6,175.00 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด      6,175.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '359/2563 9/1/2563

48 เภสัชกรรม       4,400.00      4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด      4,400.00 บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด      4,400.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '360/2563 9/1/2563

49 เภสัชกรรม       1,920.00      1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      1,920.00 บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      1,920.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '361/2563 9/1/2563

50 เภสัชกรรม       1,600.00      1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด      1,600.00 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด      1,600.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '362/2563 9/1/2563

51 เภสัชกรรม       8,040.00      8,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ ากัด      8,040.00 บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ ากัด      8,040.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '363/2563 9/1/2563

52 เภสัชกรรม       6,410.00      6,410.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี      6,410.00 ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี      6,410.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '364/2563 9/1/2563

53 เภสัชกรรม     23,668.40    23,668.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด    23,668.40 บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด    23,668.40 ราคาตลาด/ราคาต่ า '365/2563 9/1/2563

54 เภสัชกรรม       7,841.00      7,841.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้งธงทองโอสถ จ ากัด      7,841.00 บริษทั หา้งธงทองโอสถ จ ากัด      7,841.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '366/2563 9/1/2563

55 เภสัชกรรม       5,380.00      5,380.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี      5,380.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี      5,380.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '367/2563 9/1/2563

56 เภสัชกรรม       1,400.00      1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มา อินโนวา จ ากัด      1,400.00 บริษทั ฟาร์มา อินโนวา จ ากัด      1,400.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '368/2563 9/1/2563

57 เภสัชกรรม       1,200.00      1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีนา จ ากัด      1,200.00 บริษทั ฟาร์มีนา จ ากัด      1,200.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '369/2563 9/1/2563

58 เภสัชกรรม       2,160.00      2,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด      2,160.00 บริษทั มาสุ จ ากัด      2,160.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '370/2563 9/1/2563

59 เภสัชกรรม       1,695.00      1,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด      1,695.00 บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด      1,695.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '371/2563 9/1/2563

60 เภสัชกรรม       2,000.00      2,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร      2,000.00 โรงงานเภสัชกรรมทหาร      2,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '372/2563 9/1/2563

61 เภสัชกรรม       1,650.00      1,650.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ปา่ซาง      1,650.00 รพ.ปา่ซาง      1,650.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '373/2563 9/1/2563

62 เภสัชกรรม       5,108.18      5,108.18 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      5,108.18 บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      5,108.18 ราคาตลาด/ราคาต่ า '374/2563 9/1/2563

63 เภสัชกรรม     14,395.99    14,395.99 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด    14,395.99 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด    14,395.99 ราคาตลาด/ราคาต่ า '375/2563 9/1/2563

64 เภสัชกรรม       2,439.60      2,439.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากัด      2,439.60 บริษทั อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากัด      2,439.60 ราคาตลาด/ราคาต่ า '376/2563 9/1/2563

65 บริหาร       1,380.00      1,380.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปอ ร่วมค้า      1,380.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปอ ร่วมค้า      1,380.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '377/2563 9/1/2563

66 จ่ายกลาง       5,610.00      5,610.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      5,610.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      5,610.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '378/2563 9/1/2563



67 บริหาร       1,440.00      1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด      1,440.00 บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด      1,440.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '379/2563 9/1/2563

68 บริหาร     31,800.00    31,800.00 เฉพาะเจาะจง เอพเีทคนิคแอร์ โดย นายอัครพนธ ์พรมอะริยะ    31,800.00 เอพเีทคนิคแอร์ โดย นายอัครพนธ ์พรมอะริยะ    31,800.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '380/2563 9/1/2563

69 จ่ายกลาง       3,124.40      3,124.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      3,124.40 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      3,124.40 ราคาตลาด/ราคาต่ า '381/2563 9/1/2563

70 จ่ายกลาง     41,109.00    41,109.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป    41,109.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป    41,109.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '382/2563 9/1/2563

71 ทันตกรรม       3,394.04      3,394.04 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด (3M)-DENT/LAB      3,394.04 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด (3M)-DENT/LAB      3,394.04 ราคาตลาด/ราคาต่ า '383/2563 10/1/2563

72 ทันตกรรม       2,210.00      2,210.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ จ ากัด      2,210.00 ห.จ.ก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ จ ากัด      2,210.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '384/2563 10/1/2563

73 เทคนิคการแพทย์       3,040.00      3,040.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ล าพนู      3,040.00 รพ.ล าพนู      3,040.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '385/2563 14/1/2563

74 เทคนิคการแพทย์       4,800.00      4,800.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 1      4,800.00 ส านักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 1      4,800.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '386/2563 14/1/2563

75 บริหาร       2,250.00      2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      2,250.00 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      2,250.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '387/2563 14/1/2563

76 บริหาร       1,950.00      1,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วรีะชัย การไฟฟา้ จ ากัด      1,950.00 บริษทั วรีะชัย การไฟฟา้ จ ากัด      1,950.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '388/2563 14/1/2563

77 บริหาร       3,629.98      3,629.98 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้านครพงิค์ เชียงใหม่ จ ากัด      3,629.98 บริษทั โตโยต้านครพงิค์ เชียงใหม่ จ ากัด      3,629.98 ราคาตลาด/ราคาต่ า '389/2563 14/1/2563

78 ทันตกรรม       3,700.00      3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากัด      3,700.00 บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากัด      3,700.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '390/2563 14/1/2563

79 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '391/2563 14/1/2563

80 บริหาร       4,967.00      4,967.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด      4,967.00 บริษทั โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด      4,967.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '392/2563 14/1/2563

81 บริหาร       1,550.00      1,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล าพนูสหสายเหนือ      1,550.00 หจก.ล าพนูสหสายเหนือ      1,550.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '393/2563 14/1/2563

82 จ่ายกลาง     10,997.46    10,997.46 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    10,997.46 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    10,997.46 ราคาตลาด/ราคาต่ า '394/2563 14/1/2563

83 บริหาร     57,699.75    57,699.75 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) (สาขา

เชียงใหม)่    57,699.75

บริษทั อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 

(สาขาเชียงใหม)่    57,699.75 ราคาตลาด/ราคาต่ า '395/2563 16/1/2563

84 ทันตกรรม       4,160.00      4,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด      4,160.00 บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด      4,160.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '396/2563 16/1/2563

85 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '397/2563 16/1/2563

86 บริหาร       7,500.00      7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ที.พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด      7,500.00 บริษทั เอ.ที.พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด      7,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '398/2563 20/1/2563

87 จ่ายกลาง       6,020.00      6,020.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป      6,020.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป      6,020.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '399/2563 20/1/2563

88 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '400/2563 20/1/2563

89 บริหาร         300.00         300.00 เฉพาะเจาะจง ดีไซน์        300.00 ดีไซน์        300.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '401/2563 21/1/2563

90 บริหาร         631.30         631.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด        631.30 บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด        631.30 ราคาตลาด/ราคาต่ า '402/2563 21/1/2563

91 บริหาร         900.00         900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนงคราญ สิทธชิัยวงค์        900.00 นางสาวนงคราญ สิทธชิัยวงค์        900.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '403/2563 21/1/2563

92 เทคนิคการแพทย์                -                 -   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด               -   บริษทั ไอเมด ลาบอราทอร่ี จ ากัด               -   ราคาตลาด/ราคาต่ า '404/2563 24/1/2563

93 เภสัชกรรม       6,250.00      6,250.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม      6,250.00 องค์การเภสัชกรรม      6,250.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '405/2563 24/1/2563

94 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '406/2563 24/1/2563

95 จ่ายกลาง     35,243.00    35,243.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป    35,243.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป    35,243.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '407/2563 24/1/2563

96 บริหาร     16,050.00    16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยดิจิตอล ซีเคียวริต้ี ซิสเต็มส์ จ ากัด    16,050.00 บริษทั ไทยดิจิตอล ซีเคียวริต้ี ซิสเต็มส์ จ ากัด    16,050.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '408/2563 24/1/2563

97 บริหาร     13,000.00    13,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นทาก่อสร้าง    13,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นทาก่อสร้าง    13,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '409/2563 24/1/2563

98 จ่ายกลาง     15,622.00    15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    15,622.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    15,622.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '410/2563 24/1/2563

99 จ่ายกลาง     28,250.50    28,250.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด    28,250.50 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด    28,250.50 ราคาตลาด/ราคาต่ า '411/2563 24/1/2563

100 บริหาร       1,268.00      1,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)      1,268.00 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)      1,268.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '412/2563 24/1/2563



101 บริหาร         232.00         232.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)        232.00 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)        232.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '413/2563 24/1/2563

102 บริหาร         631.30         631.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด        631.30 บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด        631.30 ราคาตลาด/ราคาต่ า '414/2563 27/1/2563

103 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2563

104 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '416/2563 27/1/2563

105 บริหาร       6,300.00      6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      6,300.00 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด      6,300.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '417/2563 28/1/2563

106 บริหาร       8,500.00      8,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ธรีวฒัน์เซอร์วสิ (โดย นายธรีวฒัน์ ชัยศรี)      8,500.00 อู่ธรีวฒัน์เซอร์วสิ (โดย นายธรีวฒัน์ ชัยศรี)      8,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '418/2563 28/1/2563

107 บริหาร       5,200.00      5,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ณัฐพลการพมิพ ์2015      5,200.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ณัฐพลการพมิพ ์2015      5,200.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '419/2563 28/1/2563

108 บริหาร       3,904.00      3,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด      3,904.00 บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด      3,904.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '420/2563 28/1/2563

109 บริหาร         600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง ดีไซน์        600.00 ดีไซน์        600.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '421/2563 28/1/2563

110 บริหาร       1,175.00      1,175.00 เฉพาะเจาะจง นายทินกร เมืองริ      1,175.00 นายทินกร เมืองริ      1,175.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '422/2563 28/1/2563

111 บริหาร       1,850.00      1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด      1,850.00 บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด      1,850.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '423/2563 29/1/2563

112 บริหาร 5000 5000 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบรีุ 5,000.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบรีุ 5,000.00     ราคาตลาด/ราคาต่ า '424/2563 31/1/2563

113 บริหาร 10000 10000 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากัด 10,000.00   สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากัด 10,000.00   ราคาตลาด/ราคาต่ า '425/2563 31/1/2563

114 บริหาร 1000 1000 เฉพาะเจาะจง นางขันแก้ว เมืองค า 1,000.00     นางขันแก้ว เมืองค า 1,000.00     ราคาตลาด/ราคาต่ า '426/2563 31/1/2563

115 บริหาร 1000 1000 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา ใจกาศ 1,000.00     นางวรรณา ใจกาศ 1,000.00     ราคาตลาด/ราคาต่ า '427/2563 31/1/2563

116 บริหาร 1000 1000 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.ที จ ากัด (มหาชน) 1,000.00     บริษทั ที.โอ.ที จ ากัด (มหาชน) 1,000.00     ราคาตลาด/ราคาต่ า '428/2563 31/1/2563

117 บริหาร 1000 1000 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.ที จ ากัด (มหาชน) 1,000.00     บริษทั ที.โอ.ที จ ากัด (มหาชน) 1,000.00     ราคาตลาด/ราคาต่ า '429/2563 31/1/2563

118 บริหาร 6404 6404 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 6,404.00     บริษทั โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด 6,404.00     ราคาตลาด/ราคาต่ า '430/2563 31/1/2563

119 บริหาร 6950 6950 เฉพาะเจาะจง Bell Supply (by sandy) 6,950.00     Bell Supply (by sandy) 6,950.00     ราคาตลาด/ราคาต่ า '431/2563 31/1/2563

120 บริหาร 2716.5 2716.5 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ณัฐพลการพมิพ ์2015 2,716.50     หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ณัฐพลการพมิพ ์2015 2,716.50     ราคาตลาด/ราคาต่ า '432/2563 31/1/2563





ล าดับ
งานที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง

วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง

ราคากลาง

(บาท)
วธิจีัดซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

1 บริหาร       1,268.00      1,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)      1,268.00 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)      1,268.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '412/2563 24/1/2020

2 บริหาร         232.00         232.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)        232.00 บริษทั สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน)        232.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '413/2563 24/1/2020

3 บริหาร   180,000.00   180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยวงค า ทาสูน  180,000.00 นายยวงค า ทาสูน  180,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '1348/2562 5/9/2019

4 บริหาร   408,000.00   408,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด  408,000.00 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด  408,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '12/2563 9/10/2019

5 บริหาร       1,850.00      1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด      1,850.00 บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด      1,850.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '423/2563 29/1/2020

6 บริหาร       1,175.00      1,175.00 เฉพาะเจาะจง นายทินกร เมืองริ      1,175.00 นายทินกร เมืองริ      1,175.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '422/2563 28/1/2020

7 บริหาร       1,840.00      1,840.00 เฉพาะเจาะจง นางขันแก้ว เมืองค า      1,840.00 นางขันแก้ว เมืองค า      1,840.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '326/2563 6/1/2020

8 บริหาร   383,000.00   383,000.00 เฉพาะเจาะจง นางขันแก้ว เมืองค า  383,000.00 นางขันแก้ว เมืองค า  383,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '1330/2562 3/9/2019

9 บริหาร     28,390.90    28,390.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากัด    28,390.90 สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากัด    28,390.90 ราคาตลาด/ราคาต่ า '325/2563 6/1/2020

10 บริหาร     28,390.90    28,390.90 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากัด    28,390.90 สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จ ากัด    28,390.90 ราคาตลาด/ราคาต่ า '325/2563 6/1/2020

11 บริหาร     48,000.00    48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงพร วงศ์ตันกาศ    48,000.00 นางดวงพร วงศ์ตันกาศ    48,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '85/2563 25/10/2019

12 บริหาร       1,200.00      1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา ใจกาศ      1,200.00 นางวรรณา ใจกาศ      1,200.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '327/2563 6/1/2020

13 บริหาร         631.30         631.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด        631.30 บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด        631.30 ราคาตลาด/ราคาต่ า '414/2563 27/1/2020

14 บริหาร         600.00         600.00 เฉพาะเจาะจง ดีไซน์        600.00 ดีไซน์        600.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '421/2563 28/1/2020

15 บริหาร       3,904.00      3,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด      3,904.00 บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด      3,904.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '420/2563 28/1/2020

16 บริหาร       8,500.00      8,500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ธรีวฒัน์เซอร์วสิ (โดย นายธรีวฒัน์ ชัยศรี)      8,500.00 อู่ธรีวฒัน์เซอร์วสิ (โดย นายธรีวฒัน์ ชัยศรี)      8,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '418/2563 28/1/2020

17 บริหาร     13,000.00    13,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นทาก่อสร้าง    13,000.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด บา้นทาก่อสร้าง    13,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '409/2563 24/1/2020

18 จ่ายกลาง       5,610.00      5,610.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      5,610.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      5,610.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '378/2563 9/1/2020

19 จ่ายกลาง       5,610.00      5,610.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      5,610.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      5,610.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '378/2563 9/1/2020

20 จ่ายกลาง       3,124.40      3,124.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      3,124.40 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด      3,124.40 ราคาตลาด/ราคาต่ า '381/2563 9/1/2020

21 จ่ายกลาง     41,109.00    41,109.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป    41,109.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป    41,109.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '382/2563 9/1/2020

22 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '391/2563 14/1/2020

23 จ่ายกลาง     10,997.46    10,997.46 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    10,997.46 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    10,997.46 ราคาตลาด/ราคาต่ า '394/2563 14/1/2020

24 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '397/2563 16/1/2020

25 จ่ายกลาง       6,020.00      6,020.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป      6,020.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป      6,020.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '399/2563 20/1/2020

26 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '400/2563 20/1/2020

29 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '406/2563 24/1/2020

30 จ่ายกลาง     35,243.00    35,243.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป    35,243.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป    35,243.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '407/2563 24/1/2020

31 จ่ายกลาง     15,622.00    15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    15,622.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    15,622.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '410/2563 24/1/2020

32 จ่ายกลาง     15,622.00    15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    15,622.00 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด    15,622.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '410/2563 24/1/2020

                                                                                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ ์ 2563                                                                                          แบบ สขร.1

โรงพยาบาลแม่ทา อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพนู
วนัที่ 29 เดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2563

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
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                                                                                                       แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพนัธ ์ 2563                                                                                          แบบ สขร.1

โรงพยาบาลแม่ทา อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพนู
วนัที่ 29 เดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2563

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
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33 จ่ายกลาง     28,250.50    28,250.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด    28,250.50 บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด    28,250.50 ราคาตลาด/ราคาต่ า '411/2563 24/1/2020

34 จ่ายกลาง       4,500.00      4,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แม่ปงิอ๊อกซิเจน      4,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '416/2563 27/1/2020

35 ทันตกรรม       8,750.00      8,750.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ จ ากัด      8,750.00 ห.จ.ก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ จ ากัด      8,750.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '332/2563 6/1/2020

36 ทันตกรรม       3,394.04      3,394.04 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด (3M)-DENT/LAB      3,394.04 บริษทั ดีเคเอสเอช จ ากัด (3M)-DENT/LAB      3,394.04 ราคาตลาด/ราคาต่ า '383/2563 10/1/2020

37 ทันตกรรม       2,210.00      2,210.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ จ ากัด      2,210.00 ห.จ.ก.เซ่ียงไฮ้ทันตภณัฑ์ จ ากัด      2,210.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '384/2563 10/1/2020

38 ทันตกรรม       3,700.00      3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากัด      3,700.00 บริษทั ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากัด      3,700.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '390/2563 14/1/2020

39 ทันตกรรม       4,160.00      4,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด      4,160.00 บริษทั ไดรว ์เด็นทั่ล อินคอร์ปอเรชั่น จ ากัด      4,160.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '396/2563 16/1/2020

40 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

41 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

42 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

43 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

44 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

45 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

46 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

47 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

48 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

49 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

50 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

51 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

52 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

53 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

54 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

55 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

56 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

57 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

58 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

59 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

60 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

61 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

62 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020
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63 ทันตกรรม     10,090.00    10,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 บริษทั เอ็กซา ซีแรม จ ากัด    10,090.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '415/2563 27/1/2020

64 บริหาร       5,200.00      5,200.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ณัฐพลการพมิพ ์2015      5,200.00 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ณัฐพลการพมิพ ์2015      5,200.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '419/2563 28/1/2020

65 บริหาร       6,404.00      6,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด      6,404.00 บริษทั โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด      6,404.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '430/2563 31/1/2020

66 บริหาร       1,470.00      1,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหยงกวางนานาภณัฑ์      1,470.00 ร้านหยงกวางนานาภณัฑ์      1,470.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '440/2563 3/2/2020

67 บริหาร       2,716.50      2,716.50 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ณัฐพลการพมิพ ์2015      2,716.50 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ณัฐพลการพมิพ ์2015      2,716.50 ราคาตลาด/ราคาต่ า '432/2563 31/1/2020

68 บริหาร       1,260.00      1,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เชียงใหม่มายโฮม จ ากัด      1,260.00 บริษทั เชียงใหม่มายโฮม จ ากัด      1,260.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '438/2563 3/2/2020

69 บริหาร         750.00         750.00 เฉพาะเจาะจง ดีไซน์        750.00 ดีไซน์        750.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '439/2563 3/2/2020

70 บริหาร       9,666.68      9,666.68 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปอ ร่วมค้า      9,666.68 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ปอ ร่วมค้า      9,666.68 ราคาตลาด/ราคาต่ า '441/2563 3/2/2020

71 บริหาร     13,500.00    13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.ที.พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด    13,500.00 บริษทั เอ.ที.พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด    13,500.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '437/2563 3/2/2020

72 บริหาร       6,950.00      6,950.00 เฉพาะเจาะจง Bell Supply (by sandy)      6,950.00 Bell Supply (by sandy)      6,950.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '431/2563 31/1/2020

73 เภสัชกรรม       6,410.00      6,410.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี      6,410.00 ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี      6,410.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '364/2563 9/1/2020

74 เภสัชกรรม       6,410.00      6,410.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี      6,410.00 ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี      6,410.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '364/2563 9/1/2020

75 เภสัชกรรม       7,841.00      7,841.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั หา้งธงทองโอสถ จ ากัด      7,841.00 บริษทั หา้งธงทองโอสถ จ ากัด      7,841.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '366/2563 9/1/2020

76 เภสัชกรรม     15,141.00    15,141.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด    15,141.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด    15,141.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '356/2563 9/1/2020

77 เภสัชกรรม     15,141.00    15,141.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด    15,141.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากัด    15,141.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '356/2563 9/1/2020

78 เภสัชกรรม       6,250.00      6,250.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม      6,250.00 องค์การเภสัชกรรม      6,250.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '405/2563 24/1/2020

79 เภสัชกรรม       2,439.60      2,439.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากัด      2,439.60 บริษทั อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ากัด      2,439.60 ราคาตลาด/ราคาต่ า '376/2563 9/1/2020

80 เภสัชกรรม       5,108.18      5,108.18 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      5,108.18 บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      5,108.18 ราคาตลาด/ราคาต่ า '374/2563 9/1/2020

81 เภสัชกรรม       1,650.00      1,650.00 เฉพาะเจาะจง รพ.ปา่ซาง      1,650.00 รพ.ปา่ซาง      1,650.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '373/2563 9/1/2020

82 เภสัชกรรม       2,000.00      2,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร      2,000.00 โรงงานเภสัชกรรมทหาร      2,000.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '372/2563 9/1/2020

83 เภสัชกรรม       1,695.00      1,695.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด      1,695.00 บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากัด      1,695.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '371/2563 9/1/2020

84 เภสัชกรรม       2,160.00      2,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากัด      2,160.00 บริษทั มาสุ จ ากัด      2,160.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '370/2563 9/1/2020

85 เภสัชกรรม       1,200.00      1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มีนา จ ากัด      1,200.00 บริษทั ฟาร์มีนา จ ากัด      1,200.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '369/2563 9/1/2020

86 เภสัชกรรม       1,400.00      1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มา อินโนวา จ ากัด      1,400.00 บริษทั ฟาร์มา อินโนวา จ ากัด      1,400.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '368/2563 9/1/2020

87 เภสัชกรรม     23,668.40    23,668.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด    23,668.40 บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัด    23,668.40 ราคาตลาด/ราคาต่ า '365/2563 9/1/2020

88 เภสัชกรรม     14,395.99    14,395.99 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด    14,395.99 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด    14,395.99 ราคาตลาด/ราคาต่ า '375/2563 9/1/2020

89 เภสัชกรรม     14,395.99    14,395.99 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด    14,395.99 บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากัด    14,395.99 ราคาตลาด/ราคาต่ า '375/2563 9/1/2020

90 เภสัชกรรม       8,040.00      8,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ ากัด      8,040.00 บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จ ากัด      8,040.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '363/2563 9/1/2020

91 เภสัชกรรม       1,600.00      1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด      1,600.00 บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากัด      1,600.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '362/2563 9/1/2020

92 เภสัชกรรม       1,920.00      1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      1,920.00 บริษทั ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด      1,920.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '361/2563 9/1/2020
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93 เภสัชกรรม       4,400.00      4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด      4,400.00 บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด      4,400.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '360/2563 9/1/2020

94 เภสัชกรรม       6,175.00      6,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด      6,175.00 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด      6,175.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '359/2563 9/1/2020

95 เภสัชกรรม       6,175.00      6,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด      6,175.00 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากัด      6,175.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '359/2563 9/1/2020

96 เภสัชกรรม       6,585.00      6,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด      6,585.00 บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด      6,585.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '358/2563 9/1/2020

97 เภสัชกรรม       6,585.00      6,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด      6,585.00 บริษทั พรอส ฟาร์มา จ ากัด      6,585.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '358/2563 9/1/2020

98 เภสัชกรรม       3,600.00      3,600.00 เฉพาะเจาะจง หสน. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย      3,600.00

หสน. โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศ

ไทย      3,600.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '357/2563 9/1/2020

99 เภสัชกรรม       2,060.00      2,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด      2,060.00 บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากัด      2,060.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '355/2563 9/1/2020

100 เภสัชกรรม       4,440.00      4,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากัด      4,440.00 บริษทั เมดไลน์ จ ากัด      4,440.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '354/2563 9/1/2020

101 เภสัชกรรม       2,530.00      2,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด      2,530.00 บริษทั ที เอ็น พ ีเฮลท์แคร์ จ ากัด      2,530.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '353/2563 9/1/2020

102 เภสัชกรรม     19,506.10    19,506.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด - DRUG    19,506.10 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด - DRUG    19,506.10 ราคาตลาด/ราคาต่ า '352/2563 9/1/2020

103 เภสัชกรรม     11,675.00    11,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด    11,675.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด    11,675.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '351/2563 9/1/2020

104 เภสัชกรรม     11,675.00    11,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด    11,675.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด    11,675.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '351/2563 9/1/2020

105 เภสัชกรรม       5,339.30      5,339.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด      5,339.30 บริษทั บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด      5,339.30 ราคาตลาด/ราคาต่ า '350/2563 9/1/2020

106 เภสัชกรรม     46,290.00    46,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด    46,290.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด    46,290.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '349/2563 9/1/2020

107 เภสัชกรรม     46,290.00    46,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด    46,290.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด    46,290.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '349/2563 9/1/2020

108 เภสัชกรรม     46,290.00    46,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด    46,290.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด    46,290.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '349/2563 9/1/2020

109 เภสัชกรรม       9,102.00      9,102.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      9,102.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      9,102.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '348/2563 9/1/2020

110 เภสัชกรรม       9,102.00      9,102.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      9,102.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด      9,102.00 ราคาตลาด/ราคาต่ า '348/2563 9/1/2020

111 เภสัชกรรม     86,673.69    86,673.69 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม    86,673.69 องค์การเภสัชกรรม    86,673.69 ราคาตลาด/ราคาต่ า '347/2563 9/1/2020

112 เภสัชกรรม 86673.69 86673.69 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 86,673.69   องค์การเภสัชกรรม 86,673.69   ราคาตลาด/ราคาต่ า '347/2563 9/1/2020

113 เภสัชกรรม 29740 29740 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด 29,740.00   บริษทั เอ.เอ็น.บ.ีลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากัด 29,740.00   ราคาตลาด/ราคาต่ า '346/2563 9/1/2020

114 เภสัชกรรม 37617.9 37617.9 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,617.90   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,617.90   ราคาตลาด/ราคาต่ า '322/2563 6/1/2020

115 เภสัชกรรม 37617.9 37617.9 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,617.90   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,617.90   ราคาตลาด/ราคาต่ า '322/2563 6/1/2020

116 เภสัชกรรม 37617.9 37617.9 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,617.90   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,617.90   ราคาตลาด/ราคาต่ า '322/2563 6/1/2020

117 เภสัชกรรม 37617.9 37617.9 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,617.90   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 37,617.90   ราคาตลาด/ราคาต่ า '322/2563 6/1/2020

118 เภสัชกรรม 5380 5380 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 5,380.00     หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 5,380.00     ราคาตลาด/ราคาต่ า '367/2563 9/1/2020

119 เภสัชกรรม 5380 5380 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 5,380.00     หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ภญิโญฟาร์มาซี 5,380.00     ราคาตลาด/ราคาต่ า '367/2563 9/1/2020

120 จ่ายกลาง 25000 25000 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 25,000.00   บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 25,000.00   ราคาตลาด/ราคาต่ า '495/2563 7/2/2020

121 บริหาร 4050 4050 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด 4,050.00     บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด 4,050.00     '492/2563 43868

122 บริหาร 1800 1800 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด 1,800.00     บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด 1,800.00     '497/2563 43872
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123 บริหาร 4050 4050 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด 4,050.00     บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด 4,050.00     '330/2563 43836

124 บริหาร 6300 6300 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด 6,300.00     บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด 6,300.00     '417/2563 43858

125 บริหาร 2250 2250 บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด 2,250.00     บริษทั พร้ินซิเพลิ เฮลท์แคร์ - ล าพนู จ ากัด 2,250.00     '387/2563 43844

126 บริหาร 383000 383000 นางขันแก้ว เมืองค า 383,000.00 นางขันแก้ว เมืองค า 383,000.00 '1330/2562 43711

127 บริหาร 8164 8164 ร้านลานทองพลาสติก 8,164.00     ร้านลานทองพลาสติก 8,164.00     '493/2563 43868

128 บริหาร 4956 4956 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบรีุ 4,956.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ส.เรืองโรจน์สระบรีุ 4,956.00     '324/2563 43836

129 บริหาร 8340.25 8340.25 บริษทั อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) (สาขาเชียงใหม)่8,340.25     บริษทั อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) (สาขาเชียงใหม)่8,340.25     '494/2563 43868

130 บริหาร 3050 3050 ร้าน เอฟ ทู เค ซัพพลาย 999 (ส านักงานใหญ่) 3,050.00     ร้าน เอฟ ทู เค ซัพพลาย 999 (ส านักงานใหญ่) 3,050.00     '490/2563 43868

131 บริหาร 9977.6 9977.6 หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ณัฐพลการพมิพ ์2015 9,977.60     หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ณัฐพลการพมิพ ์2015 9,977.60     '449/2563 43866

132 บริหาร 320 320 ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั 320.00       ร้านมหาวนัถ้วยรางวลั 320.00       '520/2563 43879

133 บริหาร 1250 1250 บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด 1,250.00     บริษทั เอ พ ีคอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ากัด 1,250.00     '521/2563 43879

134 บริหาร 4750 4750 ร้าน เอฟ ทู เค ซัพพลาย 999 (ส านักงานใหญ่) 4,750.00     ร้าน เอฟ ทู เค ซัพพลาย 999 (ส านักงานใหญ่) 4,750.00     '519/2563 43879

135 บริหาร 631.3 631.3 บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 631.30       บริษทั ทริปเปลิที อินเทอร์เน็ต จ ากัด 631.30       '522/2563 43879

136 บริหาร 3000 3000 ร้าน ที.ดับบวิ.เซอร์วสิ 3,000.00     ร้าน ที.ดับบวิ.เซอร์วสิ 3,000.00     '517/2563 43875

137 บริหาร 2428.9 2428.9 บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2,428.90     บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2,428.90     '328/2563 43836

138 บริหาร 2428.9 2428.9 บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2,428.90     บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2,428.90     '328/2563 43836

139 บริหาร 2428.9 2428.9 บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2,428.90     บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 2,428.90     '328/2563 43836

140 บริหาร 800 800 นางพมิพนัธ ์อ ามรักษ์ 800.00       นางพมิพนัธ ์อ ามรักษ์ 800.00       '509/2563 43875

141 บริหาร 865.63 865.63 บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 865.63       บริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 865.63       '329/2563 43836

142 เทคนิคการแพทย์ 36920 36920 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 36,920.00   บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 36,920.00   '444/2563 43866

143 เทคนิคการแพทย์ 87420 87420 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 87,420.00   บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 87,420.00   '445/2563 43866

144 เทคนิคการแพทย์ 48000 48000 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 48,000.00   บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 48,000.00   '446/2563 43866

145 เทคนิคการแพทย์ 4640 4640 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 4,640.00     บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 4,640.00     '447/2563 43866

146 เทคนิคการแพทย์ 11710 11710 บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด 11,710.00   บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากัด 11,710.00   '448/2563 43866

147 เทคนิคการแพทย์ 17640 17640 บริษทั ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ากัด 17,640.00   บริษทั ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ากัด 17,640.00   '511/2563 43875

148 เทคนิคการแพทย์ 1410 1410 บริษทั คิวแพธแล็บ จ ากัด 1,410.00     บริษทั คิวแพธแล็บ จ ากัด 1,410.00     '208/2563 43801

149 เทคนิคการแพทย์ 23420 23420 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 23,420.00   ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 23,420.00   '207/2563 43801

150 เทคนิคการแพทย์ 5400 5400 หจก.ธลั เมดเทค แล็บ 5,400.00     หจก.ธลั เมดเทค แล็บ 5,400.00     '496/2563 43872

151 เทคนิคการแพทย์ 1660 1660 โรงพยาบาลล าพนู 1,660.00     โรงพยาบาลล าพนู 1,660.00     '499/2563 43873

152 เทคนิคการแพทย์ 1530 1530 กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด 1,530.00     กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จ ากัด 1,530.00     '319/2563 43832
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153 เทคนิคการแพทย์ 690 690 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 690.00       โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 690.00       '510/2563 43878

154 เทคนิคการแพทย์ 21060 21060 ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 21,060.00   ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 21,060.00   '318/2563 43832

155 บริหาร 2400 2400 นายเสถียร หรัิญรัตน์ 2,400.00     นายเสถียร หรัิญรัตน์ 2,400.00     '530/2563 43880

156 บริหาร 1076 1076 บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1,076.00     บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 1,076.00     '528/2563 43880

157 บริหาร 1500 1500 สเตเบิล้ ลายส์ 1,500.00     สเตเบิล้ ลายส์ 1,500.00     '529/2563 43880

158 บริหาร 7500 7500 บริษทั เอ.ที.พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด 7,500.00     บริษทั เอ.ที.พ.ี อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด 7,500.00     '518/2563 43879

159 บริหาร 17250 17250 ร้าน ที.ดับบวิ.เซอร์วสิ 17,250.00   ร้าน ที.ดับบวิ.เซอร์วสิ 17,250.00   '523/2563 43879

160 บริหาร 300 300 บริษทั อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด 300.00       บริษทั อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด 300.00       '524/2563 43880

161 บริหาร 3000 3000 เพือ่นแบตเตอร่ี 3,000.00     เพือ่นแบตเตอร่ี 3,000.00     '534/2563 43881

162 บริหาร 8000 8000 นางปยิพร ถากาศ 8,000.00     นางปยิพร ถากาศ 8,000.00     '512/2563 43875

163 เภสัชกรรม 34967.6 34967.6 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,967.60   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,967.60   '443/2563 43865

164 เภสัชกรรม 34967.6 34967.6 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,967.60   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,967.60   '443/2563 43865

165 เภสัชกรรม 34967.6 34967.6 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,967.60   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,967.60   '443/2563 43865

166 เภสัชกรรม 34967.6 34967.6 บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,967.60   บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 34,967.60   '443/2563 43865

167 เภสัชกรรม 51290 51290 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 51,290.00   บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัด 51,290.00   '457/2563 43867

168 เภสัชกรรม 1284 1284 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 1,284.00     บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด 1,284.00     '470/2563 43867

169 เภสัชกรรม 6582 6582 บริษทั หา้งธงทองโอสถ จ ากัด 6,582.00     บริษทั หา้งธงทองโอสถ จ ากัด 6,582.00     '474/2563 43867

170 เภสัชกรรม 6582 6582 บริษทั หา้งธงทองโอสถ จ ากัด 6,582.00     บริษทั หา้งธงทองโอสถ จ ากัด 6,582.00     '474/2563 43867

171 เภสัชกรรม 3700 3700 บริษทั เมดไลน์ จ ากัด 3,700.00     บริษทั เมดไลน์ จ ากัด 3,700.00     '481/2563 43867


