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1 บริหำร 1,284 1,284 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เชียงใหม่กำรดับเพลิง 1,284 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เชียงใหม่กำรดับเพลิง 1,284 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1000/2562 3/5/2562

2 เทคนิคกำรแพทย์ 1,059 1,059 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 1,059 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 1,059 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1001/2562 3/5/2562

3 เทคนิคกำรแพทย์ 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ำกัด 4,500 บริษัท แอม เบส พลัส จ ำกัด 4,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1002/2562 3/5/2562

4 บริหำร 5,410 5,410 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ณัฐพลกำรพิมพ์ 2015 5,410 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ณัฐพลกำรพิมพ์ 2015 5,410 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1003/2562 3/5/2562

5 บริหำร 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 1,800 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 1,800 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1004/2562 3/5/2562

6 บริหำร 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 1,800 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 1,800 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1005/2562 3/5/2562

7 บริหำร 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพือ่นเรียนสเตชั่นเนอร่ีเชียงใหม่ จ ำกัด 2,000 บริษัท เพือ่นเรียนสเตชั่นเนอร่ีเชียงใหม่ จ ำกัด 2,000 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1006/2562 3/5/2562

8 บริหำร 1,300 1,300 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจันจิรำพำณิชย์ 1,300 ร้ำนจันจิรำพำณิชย์ 1,300 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1007/2562 3/5/2562

9 บริหำร 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง ดีไซน์ 2,000 ดีไซน์ 2,000 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1008/2562 2/5/2562

10 เภสัชกรรม 23,080 23,080 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 23,080 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 23,080 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1009/2562 7/5/2562

11 บริหำร 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 4,500 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 4,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1010/2562 7/5/2562

12 ทันตกรรม 5,290 5,290 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไดรว ์เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 5,290 บริษัท ไดรว ์เด็นทัล่ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 5,290 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1011/2562 7/5/2562

13 บริหำร 631 631 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกัด 631 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกัด 631 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1012/2562 7/5/2562

14 บริหำร 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 1,800 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 1,800 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1013/2562 7/5/2562

15 เทคนิคกำรแพทย์ 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 4,500 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 4,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1014/2562 7/5/2562

16 เทคนิคกำรแพทย์ 1,300 1,300 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดำร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ำกัด 1,300 บริษัท ดำร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ำกัด 1,300 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1015/2562 7/5/2562

17 เทคนิคกำรแพทย์ 2,760 2,760 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดำร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ำกัด 2,760 บริษัท ดำร์ฟี ่(ประเทศไทย) จ ำกัด 2,760 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1016/2562 7/5/2562

18 บริหำร 4,050 4,050 เฉพำะเจำะจง บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 4,050 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 4,050 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1017/2562 7/5/2562

19 บริหำร 8,250 8,250 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพือ่นเรียนสเตชั่นเนอร่ีเชียงใหม่ จ ำกัด 8,250 บริษัท เพือ่นเรียนสเตชั่นเนอร่ีเชียงใหม่ จ ำกัด 8,250 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1018/2562 7/5/2562

20 บริหำร 4,090 4,090 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัด 4,090 บริษัท เอ พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลโฟน จ ำกัด 4,090 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1019/2562 7/5/2562

21 บริหำร 1956 1956 เฉพำะเจำะจง ร้ำนลำนทองพลำสติก 1956 ร้ำนลำนทองพลำสติก 1956 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1020/2562 7/5/2562

22 บริหำร 770 770 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวนัถ้วยรำงวลั 770 ร้ำนมหำวนัถ้วยรำงวลั 770 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1021/2562 7/5/2562

23 บริหำร 1,720 1,720 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ล ำพูนสหสำยเหนือ 1,720 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ล ำพูนสหสำยเหนือ 1,720 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1022/2562 7/5/2562

24 บริหำร 1,125 1,125 เฉพำะเจำะจง บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่ 1,125 บริษัท คลังไฟฟ้ำ จ ำกัด (ส ำนักงำนใหญ)่ 1,125 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1023/2562 7/5/2562

25 บริหำร 3,587 3,587 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ ำกัด 3,587 บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ ำกัด 3,587 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1024/2562 7/5/2562

26 บริหำร 5,000 5,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอฟ ทู เค ซัพพลำย 999 (ส ำนักงำนใหญ)่ 5,000 ร้ำน เอฟ ทู เค ซัพพลำย 999 (ส ำนักงำนใหญ)่ 5,000 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1025/2562 7/5/2562

29 ทันตกรรม 7,030 7,030 เฉพำะเจำะจง ห.จ.ก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ำกัด 7,030 ห.จ.ก.เซ่ียงไฮ้ทันตภัณฑ์ จ ำกัด 7,030 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1028/2562 7/5/2562

                                                                                                       แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562                                                                                           แบบ สขร.1

โรงพยำบำลแม่ทำ อ ำเภอแม่ทำ จังหวดัล ำพูน
วนัที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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                                                                                                       แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562                                                                                           แบบ สขร.1

โรงพยำบำลแม่ทำ อ ำเภอแม่ทำ จังหวดัล ำพูน
วนัที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

30 บริหำร 2,730 2,730 เฉพำะเจำะจง นำยทินกร เมืองริ 2,730 นำยทินกร เมืองริ 2,730 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1029/2562 7/5/2562

31 บริหำร 800 800 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด จ ำปี เฟอร์นิเจอร์ บ้ำนม้ำ ล ำพูน 800 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด จ ำปี เฟอร์นิเจอร์ บ้ำนม้ำ ล ำพูน 800 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1030/2562 7/5/2562

32 บริหำร 631.3 631.3 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกัด 631.3 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกัด 631.3 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1031/2562 7/5/2562

33 เภสัชกรรม 4,350 4,350 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด 4,350 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด 4,350 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1032/2562 7/5/2562

34 เภสัชกรรม 4,836 4,836 เฉพำะเจำะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด - DRUG 4,836 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด - DRUG 4,836 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1033/2562 7/5/2562

35 ทันตกรรม 11,000 11,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซำ ซีแรม จ ำกัด 11,000 บริษัท เอ็กซำ ซีแรม จ ำกัด 11,000 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1034/2562 7/5/2562

36 เทคนิคกำรแพทย์ 5,650 5,650 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 5,650 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 5,650 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1035/2562 7/5/2562

37 บริหำร 12080 12080 เฉพำะเจำะจง บริษัท กูด้สปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 12080 บริษัท กูด้สปีด คอมพิวเตอร์ จ ำกัด 12080 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1036/2562 7/5/2562

38 บริหำร 10,716 10,716 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี 10,716 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.เรืองโรจน์สระบุรี 10,716 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1037/2562 7/5/2562

39 บริหำร 27,135 27,135 เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรแม่ทำ จ ำกัด 27,135 สหกรณ์กำรเกษตรแม่ทำ จ ำกัด 27,135 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1038/2562 7/5/2562

40 บริหำร 1,680 1,680 เฉพำะเจำะจง นำงขันแก้ว เมืองค ำ 1,680 นำงขันแก้ว เมืองค ำ 1,680 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1039/2562 7/5/2562

41 บริหำร 1,200 1,200 เฉพำะเจำะจง นำงวรรณำ ใจกำศ 1,200 นำงวรรณำ ใจกำศ 1,200 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1040/2562 7/5/2562

42 บริหำร 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 1,000 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 1,000 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1041/2562 7/5/2562

43 บริหำร 1000 1000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 1000 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 1000 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1042/2562 7/5/2562

44 ทันตกรรม 1,980 1,980 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) 1,980 บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) 1,980 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '1043/2562 7/5/2562

45 เทคนิคกำรแพทย์ 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง กรุงเทพอำร์ไอเอ แล็บ จ ำกัด 2,500 กรุงเทพอำร์ไอเอ แล็บ จ ำกัด 2,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '932/2562 7/5/2562

46 เทคนิคกำรแพทย์ 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท คิวแพธแล็บ จ ำกัด 2,000 บริษัท คิวแพธแล็บ จ ำกัด 2,000 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '933/2562 7/5/2562

47 เทคนิคกำรแพทย์ 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 20,000 ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย 20,000 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '934/2562 7/5/2562

48 เภสัชกรรม 30,174 30,174 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 30,174 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 30,174 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '935/2562 7/5/2562

49 เภสัชกรรม 38,790 38,790 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลำบอรำตอร่ี (อ ำนวยเภสัช) จ ำกัด 38,790 บริษัท เอ.เอ็น.บ.ีลำบอรำตอร่ี (อ ำนวยเภสัช) จ ำกัด 38,790 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '936/2562 7/5/2562

50 เภสัชกรรม 5,974 5,974 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ำกัด 5,974 บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ำกัด 5,974 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '937/2562 7/5/2562

51 เภสัชกรรม 66,080 66,080 เฉพำะเจำะจง บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด 66,080 บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด 66,080 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '938/2562 8/5/2562

52 เภสัชกรรม 52,000 52,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอวำลิส จ ำกัด 52,000 บริษัท ไบโอวำลิส จ ำกัด 52,000 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '939/2562 8/5/2562

53 เภสัชกรรม 42,492 42,492 เฉพำะเจำะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด 42,492 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ำกัด 42,492 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '940/2562 8/5/2562

54 เภสัชกรรม 13,987 13,987 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด - DRUG 13,987 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด - DRUG 13,987 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '941/2562 8/5/2562

55 เภสัชกรรม 105,873 105,873 เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม 105,873 องค์กำรเภสัชกรรม 105,873 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '942/2562 8/5/2562

56 เภสัชกรรม 2,850 2,850 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด 2,850 บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด 2,850 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '943/2562 8/5/2562
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57 เภสัชกรรม 6,150 6,150 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด 6,150 บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด 6,150 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '944/2562 8/5/2562

58 เภสัชกรรม 8340 8340 เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ำกัด 8340 บริษัท โมเดอร์นแมนู จ ำกัด 8340 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '945/2562 8/5/2562

59 เภสัชกรรม 5,675 5,675 เฉพำะเจำะจง บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด 5,675 บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด 5,675 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '946/2562 8/5/2562

60 เภสัชกรรม 11,918 11,918 เฉพำะเจำะจง บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด 11,918 บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด 11,918 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '947/2562 14/5/2562

61 เภสัชกรรม 2,000 2,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำซำ แลบ จ ำกัด 2,000 บริษัท มำซำ แลบ จ ำกัด 2,000 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '948/2562 14/5/2562

62 เภสัชกรรม 7810 7810 เฉพำะเจำะจง บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด 7810 บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด 7810 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '949/2562 14/5/2562

63 เภสัชกรรม 10,157 10,157 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ำกัด 10,157 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ำกัด 10,157 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '950/2562 15/5/2562

64 เภสัชกรรม 7,929 7,929 เฉพำะเจำะจง บริษัท อำร์.เอ็กซ์. จ ำกัด 7,929 บริษัท อำร์.เอ็กซ์. จ ำกัด 7,929 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '951/2562 15/5/2562

65 เภสัชกรรม 3,250 3,250 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด 3,250 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกัด 3,250 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '952/2562 15/5/2562

66 เภสัชกรรม 2,115 2,115 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด 2,115 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด 2,115 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '953/2562 15/5/2562

67 เภสัชกรรม 3,520 3,520 เฉพำะเจำะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด 3,520 บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด 3,520 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '954/2562 15/5/2562

68 เภสัชกรรม 3,740 3,740 เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด 3,740 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด 3,740 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '955/2562 15/5/2562

69 เภสัชกรรม 8,695 8,695 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหำชน) จ ำกัด 8,695 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหำชน) จ ำกัด 8,695 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '956/2562 15/5/2562

70 เภสัชกรรม 21,742 21,742 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 21,742 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด 21,742 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '957/2562 15/5/2562

71 เภสัชกรรม 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย จ ำกัด 1,500 บริษัท เจริญสุข ฟำร์มำ ซัพพลำย จ ำกัด 1,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '958/2562 15/5/2562

72 เภสัชกรรม 6,430 6,430 เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้ำงธงทองโอสถ จ ำกัด 6,430 บริษัท ห้ำงธงทองโอสถ จ ำกัด 6,430 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '959/2562 15/5/2562

73 เภสัชกรรม 2,875 2,875 เฉพำะเจำะจง บริษัท มำสุ จ ำกัด 2,875 บริษัท มำสุ จ ำกัด 2,875 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '960/2562 15/5/2562

74 เภสัชกรรม 1210 1210 เฉพำะเจำะจง บริษัท โมเดิร์น ฟำร์มำ จ ำกัด 1210 บริษัท โมเดิร์น ฟำร์มำ จ ำกัด 1210 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '961/2562 15/5/2562

75 เภสัชกรรม 1,668 1,668 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 1,668 บริษัท คอนดรักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 1,668 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '962/2562 15/5/2562

76 เภสัชกรรม 2,087 2,087 เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด 2,087 บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด 2,087 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '963/2562 15/5/2562

77 เภสัชกรรม 2,564 2,564 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี 2,564 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี 2,564 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '964/2562 15/5/2562

78 เภสัชกรรม 6,383 6,383 เฉพำะเจำะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด 6,383 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ำกัด 6,383 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '965/2562 15/5/2562

79 เภสัชกรรม 2,440 2,440 เฉพำะเจำะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ำกัด 2,440 บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จ ำกัด 2,440 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '966/2562 16/5/2562

80 เภสัชกรรม 1,380 1,380 เฉพำะเจำะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกัด 1,380 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟำร์ม จ ำกัด 1,380 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '967/2562 16/5/2562

81 เภสัชกรรม 7,100 7,100 เฉพำะเจำะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟำร์มำซูติคอลส์ จ ำกัด 7,100 บริษัท พีเอ็มแอล ฟำร์มำซูติคอลส์ จ ำกัด 7,100 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '968/2562 16/5/2562

82 บริหำร 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 1,800 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 1,800 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '969/2562 16/5/2562

83 บริหำร 1,000 1,000 เฉพำะเจำะจง WORLD CENTER 1,000 WORLD CENTER 1,000 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '970/2562 16/5/2562
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84 บริหำร 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 4,500 บริษัท พร้ินซิเพิล เฮลท์แคร์ - ล ำพูน จ ำกัด 4,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '971/2562 16/5/2562

85 เทคนิคกำรแพทย์ 8,560 8,560 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,560 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,560 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '972/2562 16/5/2562

86 เทคนิคกำรแพทย์ 53,501 53,501 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป 53,501 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด อินสทรูเม้นท์ แล็ป 53,501 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '973/2562 16/5/2562

87 เทคนิคกำรแพทย์ 15,225 15,225 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด 15,225 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกัด 15,225 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '974/2562 16/5/2562

88 บริหำร 150 150 เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ.ไอ.บ.ี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 150 บริษัท เจ.ไอ.บ.ี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด 150 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '975/2562 21/5/2562

89 บริหำร 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 4,500 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 4,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '976/2562 21/5/2562

90 บริหำร 1,380 1,380 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมหำวนัถ้วยรำงวลั 1,380 ร้ำนมหำวนัถ้วยรำงวลั 1,380 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '977/2562 21/5/2562

91 เทคนิคกำรแพทย์ 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอม เบส พลัส จ ำกัด 4,500 บริษัท แอม เบส พลัส จ ำกัด 4,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '978/2562 21/5/2562

92 เทคนิคกำรแพทย์ 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน่ส่วนจ ำกัด วอีำร์ ซัพพอร์ต 4,500 ห้ำงหุน่ส่วนจ ำกัด วอีำร์ ซัพพอร์ต 4,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '979/2562 21/5/2562

93 เทคนิคกำรแพทย์ 27691.6 27691.6 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 27691.6 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 27691.6 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '980/2562 21/5/2562

94 บริหำร 23350 23350 เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนสวยเฟอร์นิเจอร์เชียงใหม่ จ ำกัด 23350 บริษัท บ้ำนสวยเฟอร์นิเจอร์เชียงใหม่ จ ำกัด 23350 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '981/2562 22/5/2562

95 เทคนิคกำรแพทย์ 8,240 8,240 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,240 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,240 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '982/2562 22/5/2562

96 เทคนิคกำรแพทย์ 60,968 60,968 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ำกัด 60,968 บริษัท ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ำกัด 60,968 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '983/2562 23/5/2562

97 เทคนิคกำรแพทย์ 8,346 8,346 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,346 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด 8,346 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '984/2562 23/5/2562

98 เทคนิคกำรแพทย์ 2590 2590 เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.เอส.ซำยน์ กรุ๊ป จ ำกัด 2590 บริษัท เค.เอส.ซำยน์ กรุ๊ป จ ำกัด 2590 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '985/2562 27/5/2562

99 เทคนิคกำรแพทย์ 6,420 6,420 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 6,420 บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 6,420 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '986/2562 27/5/2562

100 เทคนิคกำรแพทย์ 6,500 6,500 เฉพำะเจำะจง บ.เอ็ม พี เมดกรุ๊ป จ ำกัด 6,500 บ.เอ็ม พี เมดกรุ๊ป จ ำกัด 6,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '987/2562 27/5/2562

101 บริหำร 8,060 8,060 เฉพำะเจำะจง  บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 8,060 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 8,060 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '988/2562 27/5/2562

102 บริหำร 8,182 8,182 เฉพำะเจำะจง  บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 8,182 บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ำกัด 8,182 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '989/2562 27/5/2562

103 บริหำร 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง
 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย 

เซ็นเตอร์
1,500

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ป้อมกรุ๊ป ปร้ินท์ แอนด์ มีเดีย 

เซ็นเตอร์
1,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '990/2562 27/5/2562

104 บริหำร 3,500 3,500 เฉพำะเจำะจง  บ.เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 3,500 บ.เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 3,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '991/2562 27/5/2562

105 บริหำร 11300 11300 เฉพำะเจำะจง  บริษัท เชียงใหม่พีซีอิมเมจจิง้เซ็นเตอร์ จ ำกัด 11300 บริษัท เชียงใหม่พีซีอิมเมจจิง้เซ็นเตอร์ จ ำกัด 11300 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '992/2562 27/5/2562

106 บริหำร 8,025 8,025 เฉพำะเจำะจง  บริษัท ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ำกัด 8,025 บริษัท ไนน์ โกลเด้นท กรุ๊ป จ ำกัด 8,025 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '993/2562 27/5/2562

107 เทคนิคกำรแพทย์ 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง  ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 4,500 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด แม่ปิงอ๊อกซิเจน 4,500 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '994/2562 27/5/2562

108 เภสัชกรรม 5,100 5,100 เฉพำะเจำะจง  บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ำกัด 5,100 บริษัท เอฟ.ซี.พี จ ำกัด 5,100 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '995/2562 27/5/2562

109 เภสัชกรรม 2,100 2,100 เฉพำะเจำะจง  บริษัท เมดไลน์ จ ำกัด 2,100 บริษัท เมดไลน์ จ ำกัด 2,100 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '996/2562 27/5/2562

110 บริหำร 6,900 6,900 เฉพำะเจำะจง  บริษัท เชียงใหม่พีซีอิมเมจจิง้เซ็นเตอร์ จ ำกัด 6,900 บริษัท เชียงใหม่พีซีอิมเมจจิง้เซ็นเตอร์ จ ำกัด 6,900 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '997/2562 28/5/2562



ล ำดับ
งำนทีจ่ัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง

วงเงินทีจ่ัดซ้ือ

หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

(บำท)
วธิจีัดซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

                                                                                                       แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2562                                                                                           แบบ สขร.1

โรงพยำบำลแม่ทำ อ ำเภอแม่ทำ จังหวดัล ำพูน
วนัที ่30 เดือน มิถุนำยน พ.ศ.2562

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

111 เภสัชกรรม 1,900 1,900 เฉพำะเจำะจง  ห.จ.ก. จีไอเอส ฟำร์มำ 1,900 ห.จ.ก. จีไอเอส ฟำร์มำ 1,900 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '998/2562 28/5/2562

112 เภสัชกรรม 2,400 2,400 เฉพำะเจำะจง  โรงงำนเภสัชกรรมทหำร 2,400 โรงงำนเภสัชกรรมทหำร 2,400 รำคำตลำด/รำคำต่ ำ '999/2562 29/5/2562












