
แบบ สขร.1

ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

1 กระปองใสเสมหะ,อุจจาระ  10x100 PC 2300 3,000.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

2,300.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500319, 04/01/2565

2 PRAZOSIN 1 mg. TAB.  6x250 TAB 540 585.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

540.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500320, 05/01/2565

3 DIMENHYDRINATE 50 mg./ml. 1ml. INJ.  300 แอมป 1200 1,500.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

1,200.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500321, 05/01/2565

4 HUMULIN 30/70 penfill 3ml. INJ_  20x5 แอมป 6400 7,811.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

6,400.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500322, 05/01/2565

5 CHLOROQUINE 250 mg. TAB.  3x1000 TAB 2580 2,580.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด

2,580.00 บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500323, 07/01/2565

6 TRAMADOL HCl CAP. 50 mg. TAB._  60x100 แค็บซ 1500 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

1,500.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500324, 07/01/2565

7 พลาสเตอรปดแผล INNO PLASTIC สีใส  150x100 25694 30,600.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

25,694.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500325, 10/01/2565

8 GLOVE NO.7 ไมมีแปง STERILE_  300 คู 25694 30,600.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

25,694.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500325, 10/01/2565

9 HARD COLLAR ผูใหญ ปรับได  4 PIECE 25694 30,600.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

25,694.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500325, 10/01/2565

10 OXYGEN MASK ADULT (ผูใหญ)  60 PC 25694 30,600.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

25,694.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500325, 10/01/2565

11 LATEX TUBE NO.204  2 BOX 25694 30,600.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

25,694.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500325, 10/01/2565

12 GLOVE NO.6.5 ไมมีแปง STERILE_  100 คู 25694 30,600.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

25,694.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500325, 10/01/2565

                                    แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2565

วันที่ 1 -31 มกราคม 2564

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลสูงเมน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

13 CIPROFLOXACIN 250 mg. TAB.  6x500 TAB 3300 3,434.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว

3,300.00

บริษัท หางขายยาตราเจ็ด

ดาว มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500326, 10/01/2565

14 MEDROXYPROGESTERONE 150 mg._  250 vial 2125 2,675.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูเมดา จํากัด

2,125.00 บริษัท ยูเมดา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500327, 10/01/2565

15 Warfarin 5 mg TAB…_  10x100 TAB 19765 29,395.66 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

19,765.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500328, 10/01/2565

16 Warfarin 3 mg TAB…_  30x100 TAB 19765 29,395.66 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

19,765.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500328, 10/01/2565

17 Warfarin 2 mg TAB…_  30x100 TAB 19765 29,395.66 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

19,765.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500328, 10/01/2565

18 DOXAZOSIN 2 mg. TAB._  100x100 TAB 19765 29,395.66 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

19,765.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500328, 10/01/2565

19 LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1 mg. TAB._  15x500 TAB 19765 29,395.66 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

19,765.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500328, 10/01/2565

20 Methimazole 5 mg  6x500 TAB 19765 29,395.66 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

19,765.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500328, 10/01/2565

21 SULIDINE-CP (CPM4mg+Phenylephrine 10mg)  6x500 TAB 2100 2,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเอ็มฟารมาซี จํากัด

2,100.00 บริษัท บีเอ็มฟารมาซี จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500329, 10/01/2565

22 Methotrexate 2.5 mg tab  5x100 TAB 2350 2,950.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

2,350.00 บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500330, 10/01/2565

23 NSS 0.9 % 100ml. INJ._  1,000 BAG 12000 16,050.00 เฉพาะเจาะจง

     

จํากัด (มหาชน)

12,000.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500331, 10/01/2565

24 SERETIDE EVOHALER 120 DOSE 25/250MCG._  150 BOX 84423 85,065.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

84,423.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500332, 10/01/2565

25 COLCHICINE 0.6 mg. TAB._  20x500 TAB 2800 5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด

2,800.00 บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500334, 11/01/2565

26 ERIG 1000 IU.(Immunoglobulin) 5 ml. INJ._  10 vial 4800 6,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด

4,800.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500335, 11/01/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

27 Meropenem 1 g inj  50 vial 7390 21,619.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

7,390.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500336, 11/01/2565

28 OMEPRAZOLE  40 mg. INJ…  150 vial 7390 21,619.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

7,390.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500336, 11/01/2565

29 TRANEXAMIC ACID 250 mg inj  30 AMP 7390 21,619.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

7,390.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500336, 11/01/2565

30 Chlorhexidine gluconate 0.12% 180 ml  50 bot 4494 5,943.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

4,494.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500337, 11/01/2565

31 POVIDINE SOLUTION 450 ml.  10 BOTT 4494 5,943.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

4,494.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500337, 11/01/2565

32 CHLORHEXIDINE SOL. 4 % (450ml.)_หัวปม  20 BOTT 4494 5,943.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

4,494.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500337, 11/01/2565

33 HYDROXYZINE 10 mg. TAB._  10x1000 TAB 4494 5,943.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

4,494.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500337, 11/01/2565

34 ORPHENADINE+PARACETAMOL  TAB._  20x500 TAB 2300 2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

2,300.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500338, 11/01/2565

35 MANIDIPINE  20 mg tab  60x100 TAB 17911.8 18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

17,911.80 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500339, 11/01/2565

36 ถุงขยะ(แดง) 28*36  60 KG 9360 9,360.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

9,360.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500340, 12/01/2565

37 ถุงขยะดํา 18*20  60 KG 9360 9,360.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

9,360.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500340, 12/01/2565

38 ถุงขยะดํา 28*36  60 KG 9360 9,360.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

9,360.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500340, 12/01/2565

39 WATERPROOF STERILE BANDAGES "3M"  10x100 PC 4601 4,601.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

4,601.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500341, 12/01/2565

40 TRANSPORE 4"_  10x3 BOX 4601 4,601.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

4,601.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500341, 12/01/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

41 URINE BAG( 2000 CC.)_  200 PC 3200 3,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด

3,200.00 บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500342, 12/01/2565

42 DIMENHYDRINATE 50 mg./ml. 1ml. INJ.  300 แอมป 9790 11,149.20 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

9,790.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500343, 12/01/2565

43 TRIAMCINOLONE (5ML.) 10 mg./ml. INJ.  50 vial 9790 11,149.20 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

9,790.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500343, 12/01/2565

44 DEXAMETHASONE 4 mg./ml. INJ._  300 แอมป 9790 11,149.20 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

9,790.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500343, 12/01/2565

45 ACYCLOVIR 800 mg. TAB.  10x50 TAB 9790 11,149.20 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

9,790.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500343, 12/01/2565

46 FUROSEMIDE 10 mg./ml. 2ml. INJ.  300 แอมป 9790 11,149.20 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

9,790.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500343, 12/01/2565

47 HEPATITIS B VACCINE 1 ml. INJ.  20 vial 2800 4,922.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท มาสุ จํากัด

2,800.00 บริษัท มาสุ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500344, 12/01/2565

48 SILYMARIN 70 mg. TAB.  2x250 TAB 3450 3,450.52 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

3,450.00

บริษัท ฟารมาแลนด (1982)

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500345, 12/01/2565

49 PROBENECID 500 mg. TAB.  2x500 TAB 3450 3,450.52 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

3,450.00

บริษัท ฟารมาแลนด (1982)

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500345, 12/01/2565

50 AMITRIPTYLINE 10 mg. TAB.  20x1000 TAB 13830 16,876.36 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

13,830.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500346, 12/01/2565

51 PTU-PROPYLTHIOURACIL 50 mg. TAB._  40x500 TAB 13830 16,876.36 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

13,830.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500346, 12/01/2565

52 CO-TRIMOXAZOLE 480 mg. TAB._  6x500 TAB 13830 16,876.36 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

13,830.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500346, 12/01/2565

53 LORAZEPAM 0.5 mg. TAB._  20x1000 TAB 3900 4,408.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

3,900.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500347, 12/01/2565

54 SUCTION TUBE NO.12_  20 PC 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

55 GLOVE DISP. NO.XS_  60 BOX 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565

56 ผาพันแผลชนิดยืด4"  3x12 มวน 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565

57 ผาพันแผลชนิดยืด3"  5x12 มวน 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565

58 ALCOHOL SWAB BLISTER(10กอน/แผง)  360 แผง 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565

59 NYLON NO.2/0 +NEEDLE  24 PC 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565

60 ENDOTRACHEAL TUBE NO.7_  10 เสน 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565

61 SUCTION TUBE NO.16_  20 PC 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565

62 N.G. TUBE NO.16_  40 เสน 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565

63 I.V. CATH NO.24_  150 PC 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565

64 THERMOMETER ORAL  48 PC 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565

65 ARM SLING NO.L  5 PC 16582 24,207.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

16,582.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500348, 13/01/2565

66 NYLON NO.3/0 +NEEDLE  120 PC 28904 46,930.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

28,904.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500349, 13/01/2565

67 FOLEY CATH NO.16_  100 เสน 28904 46,930.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

28,904.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500349, 13/01/2565

68 หมวกดีสโพส  500 PIECE 28904 46,930.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

28,904.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500349, 13/01/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

69 ชุดพนยา(ผูใหญ)_  100 SET 28904 46,930.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

28,904.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500349, 13/01/2565

70 I.V. CATH NO.20_  400 PC 28904 46,930.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

28,904.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500349, 13/01/2565

71 CUTTING NEEDLE NO.24*3/8  5x12 PC 28904 46,930.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

28,904.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500349, 13/01/2565

72 FOLEY CATH NO.18_  20 เสน 28904 46,930.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

28,904.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500349, 13/01/2565

73 กลองทิ้งของมีคม  65 BOX 28904 46,930.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

28,904.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500349, 13/01/2565

74 SET I.V._  1,000 PC 28904 46,930.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

28,904.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500349, 13/01/2565

75 SUCTION TUBE NO.14_  60 PC 28904 46,930.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

28,904.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500349, 13/01/2565

76 เสื้อกาวนพลาสติกครึ่งตัว  400 ตัว 9155 13,230.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

9,155.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500350, 13/01/2565

77 เฝอกขนาด 4"  24 PC 9155 13,230.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

9,155.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500350, 13/01/2565

78 สําลีรองเฝอกขนาด 4"_  1x12 PC 9155 13,230.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

9,155.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500350, 13/01/2565

79 MASK DISP._  15,000 PC 43500 76,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

43,500.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500351, 13/01/2565

80 GLOVE DISP. NO.S_  200 BOX 43500 76,500.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

43,500.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500351, 13/01/2565

81 UNISON ENEMA SOL. 100 ml.  120 BOTT 2568 2,568.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูนีซัน  จํากัด

2,568.00 บริษัท ยูนีซัน  จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500352, 13/01/2565

82 FLUOXETINE CAP. 20 mg. TAB.  20x500 TAB 4360 7,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

4,360.00

บริษัท ฟารมาแลนด (1982)

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500353, 13/01/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

83 ATORVASTATIN 40 mg TAB  100x30 TAB 13636 81,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

13,636.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500354, 13/01/2565

84 CALCIUM CARBONATE 600 mg. TAB._  30x1000 TAB 13636 81,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

13,636.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500354, 13/01/2565

85 สายผูกขอมือ(ผูใหญ)มีกระดุมสีชมพู  10x100 PC 3000 4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัทเคเคภัณฑมารเก็ตติ้ง จํากัด

3,000.00

บริษัทเคเคภัณฑมารเก็ตติ้ง 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500355, 14/01/2565

86 ซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ 6" เรียบ  3 มวน 9700 22,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิคอล จํากัด

9,700.00

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิ

คอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500356, 14/01/2565

87 ซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ 2"เรียบ  2 มวน 9700 22,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิคอล จํากัด

9,700.00

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิ

คอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500356, 14/01/2565

88 ซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ 4" เรียบ  4 มวน 9700 22,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิคอล จํากัด

9,700.00

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิ

คอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500356, 14/01/2565

89 ซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ 6"ขยายขาง  2 มวน 9700 22,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิคอล จํากัด

9,700.00

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิ

คอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500356, 14/01/2565

90 ซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ 4"ขยายขาง  2 มวน 9700 22,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิคอล จํากัด

9,700.00

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิ

คอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500356, 14/01/2565

91 ซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ 3" เรียบ  2 มวน 9700 22,520.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิคอล จํากัด

9,700.00

บริษัท โกรธซัพพลายเมดิ

คอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500356, 14/01/2565

92 POSEZYME ND 5 Lt.  2 GALL 17120 17,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

17,120.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500357, 14/01/2565

93 POSEZYME- LF 5 Lt.  2 GALL 17120 17,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

17,120.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500357, 14/01/2565

94 MONOPERSULFATE COMPOUD 5gm.  200 SAC 17120 17,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

17,120.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500357, 14/01/2565

95 ไกดวายร เบอร M (3.3 MM.)  5 PC 3225 3,225.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไบโอเมดิซายด

3,225.00 หจก.ไบโอเมดิซายด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500358, 14/01/2565

96 ไกดวายร เบอร L ( 4.7MM.)  10 PC 3225 3,225.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไบโอเมดิซายด

3,225.00 หจก.ไบโอเมดิซายด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500358, 14/01/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

97 SPRINT ปูนพลาสเตอร 6"( SLAB 6")  1 BOX 5600 5,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

5,600.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500359, 14/01/2565

98 SPRINT ปูนพลาสเตอร 4"( SLAB 4")  1 BOX 5600 5,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

5,600.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500359, 14/01/2565

99 POTASSIUM CHLORIDE 20mEq (10ml.) INJ.  100 แอมป 800 800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

800.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500360, 14/01/2565

100 PHENYTOIN SODIUM CAP. 100 mg. TAB._  5x1000 แค็บซ 2200 2,450.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

2,200.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500361, 14/01/2565

101 SODIUM VALPROATE 500 mg. TAB._  60x30 TAB 15600 18,126.00 เฉพาะเจาะจง

   

จํากัด

15,600.00

บ.แอปคาร ฟารมาแลป 

(ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500362, 14/01/2565

102 GLUCOSE 50% (50 ml.)_  200 แอมป 3200 3,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สตารแล็บ จํากัด

3,200.00 บริษัท สตารแล็บ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500363, 14/01/2565

103 OBIMIN A-Z_  150x30 TAB 8025 8,025.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

8,025.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500364, 14/01/2565

104 ANTACID GEL (240ml.) SYR._  500 BOTT 6750 10,005.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

6,750.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500365, 14/01/2565

105 NSS 0.9 % 3ml. INJ._  1,000 PIECE 3000 4,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ จํากัด

3,000.00

บริษัท วี.แอนด.วี.กรุงเทพฯ

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500366, 14/01/2565

106 FERROUS FUMARATE 200 mg. TAB._  70x1000 TAB 9250 9,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตารแลบ

9,250.00 บริษัท พาตารแลบ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500367, 14/01/2565

107 VITAMIN C 100 mg. TAB._  5x1000 TAB 9250 9,950.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตารแลบ

9,250.00 บริษัท พาตารแลบ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500367, 14/01/2565

108 HUMULIN 30/70 penfill 3ml. INJ_  150x5 แอมป 63800 86,332.50 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

63,800.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500368, 14/01/2565

109 HUMULIN 30/70 100 u.(10ml.) INJ._  150 vial 63800 86,332.50 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

63,800.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500368, 14/01/2565

110 Pioglitazone 15mg_...  20x500 TAB 63800 86,332.50 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

63,800.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500368, 14/01/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

111 ซองซิบใส 15*23ซม. NO.XL_  20 KG 10340 11,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

10,340.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500369, 17/01/2565

112 ซองซิบใส 13*20ซม. NO.L_  30 KG 10340 11,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

10,340.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500369, 17/01/2565

113 ซองซิบใส 9*13ซม. NO.M  30 KG 10340 11,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

10,340.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500369, 17/01/2565

114 ซองซิบใส 18*28ซม. NO.XXL  20 KG 10340 11,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

10,340.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500369, 17/01/2565

115 ELECTRODE BLUESENSORผูใหญ  3x50 PC 2568 3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

2,568.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500370, 17/01/2565

116 TRANSPORE 1"_  120 มวน 2800 2,800.80 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

2,800.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500371, 17/01/2565

117 COLOSTOMY BAG (ถุงอุจจาระ)_  300 PIECE 3482 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้

3,482.00

บริษัท บีเวอร เมดิคอล 

อินดัสตรี้ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500372, 17/01/2565

118 EXTENSION TUBE #18 ._  400 เสน 3482 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้

3,482.00

บริษัท บีเวอร เมดิคอล 

อินดัสตรี้ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500372, 17/01/2565

119 THREE WAY STOPCOCK T-WAY_  300 PC 3600 11,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้

3,600.00

บริษัท บีเวอร เมดิคอล 

อินดัสตรี้ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500373, 17/01/2565

120 HEPARIN LOCK_  500 PC 3600 11,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้

3,600.00

บริษัท บีเวอร เมดิคอล 

อินดัสตรี้ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500373, 17/01/2565

121 URINE REAGENT STRIP-3  10x100 PC 1284 2,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

1,284.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500374, 17/01/2565

122 ASPIRIN 81 mg. TAB._  60x1000 TAB 9309 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

9,309.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500375, 17/01/2565

123 DICLOFENAC 25 mg. TAB._  20x1000 TAB 2739.2 9,399.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

2,739.20

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500376, 17/01/2565

124 CPM 4 mg.TAB._  10x1000 TAB 2739.2 9,399.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

2,739.20

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500376, 17/01/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

125 BETAMETHASONE+SALICYLIC a^ CREAM 5g.  40 TUBE 3132 3,408.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

3,132.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500377, 17/01/2565

126 SILVER SULFADIAZINE CREAM 25g.  40 TUBE 3132 3,408.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

3,132.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500377, 17/01/2565

127 SIMETHICONE SUSP. 67mg (15ml.) SYR.  24 BOTT 3132 3,408.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

3,132.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500377, 17/01/2565

128 K-Y JELLY 50 GM.  20 TUBE 3132 3,408.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

3,132.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500377, 17/01/2565

129 ACYCLOVIR CREAM 1 g.  8x25 SAC 1590 2,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

1,590.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500378, 17/01/2565

130 DOMPERIDONE 10 mg. TAB._  5x1000 TAB 1590 2,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

1,590.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500378, 17/01/2565

131 KETOCONAZOLE 200 mg. TAB.  8x100 TAB 1200 1,537.36 เฉพาะเจาะจง

บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว

1,200.00

บริษัท หางขายยาตราเจ็ด

ดาว มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500379, 17/01/2565

132 ENALAPRIL 20 mg. TAB._  30x1000 TAB 43740 122,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

43,740.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500380, 18/01/2565

133 AMLODIPINE 5 mg. TAB…  200x500 TAB 43740 122,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

43,740.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500380, 18/01/2565

134 ALLOPURINOL 100 mg.TAB.  40x500 TAB 43740 122,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

43,740.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500380, 18/01/2565

135 SODIUM VALPROATE 500 mg. TAB._  60x30 TAB 18104.4 18,126.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

18,104.40

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500381, 19/01/2565

136 ELASTIC BANDAGE 4"_  48 PC 1315 1,315.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

1,315.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500382, 19/01/2565

137 ELASTIC BANDAGE 3"_  36 PC 1315 1,315.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

1,315.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500382, 19/01/2565

138 SYRINGE DISP.20ML.  5x100 PC 34956.9 42,979.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

34,956.90

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500383, 21/01/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

139 EXTENSION T-CONNECTOR_  8x50 PC 34956.9 42,979.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

34,956.90

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500383, 21/01/2565

140 SYRINGE DISP.50ML.  5x20 PC 34956.9 42,979.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

34,956.90

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500383, 21/01/2565

141 NEEDLE DISP. NO.25*1"_  80x100 PC 34956.9 42,979.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

34,956.90

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500383, 21/01/2565

142 SYRINGE DISP. 1ML (INSULIN)_  40x100 PC 34956.9 42,979.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

34,956.90

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500383, 21/01/2565

143 SYRINGE DISP. 5 ML_  40x100 PC 34956.9 42,979.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

34,956.90

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500383, 21/01/2565

144 NEEDLE DISP. NO.21*1"1/2_  60x100 PC 34956.9 42,979.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

34,956.90

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500383, 21/01/2565

145 NEEDLE DISP. NO.18*1"1/2_  20x100 PC 34956.9 42,979.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

34,956.90

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500383, 21/01/2565

146 NEEDLE DISP. NO.24*1"1/2_  20x100 PC 34956.9 42,979.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

34,956.90

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500383, 21/01/2565

147 SYRINGE DISP. 3ML._  40x100 PC 34956.9 42,979.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

34,956.90

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500383, 21/01/2565

148 BERODUAL MDI 0.02+0.05_  150 BOTT 17055.8 29,320.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

17,055.80

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500384, 21/01/2565

149 SALBUTAMOL INH. 100 mcg./dose_  20 BOTT 17055.8 29,320.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

17,055.80

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500384, 21/01/2565

150 ไมพันสําลีขนาด(ใหญ) NO.L_  200x100 PC 22780 26,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

22,780.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500385, 25/01/2565

151 OXYGEN CANULA O2 CANULA_  200 PC 22780 26,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

22,780.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500385, 25/01/2565

152 GAUZE PAD 3"X3"_  400 PACK 22780 26,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

22,780.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500385, 25/01/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

153 ไมพันสําลีขนาด(เล็ก) NO.S_  30x100 PC 22780 26,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

22,780.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500385, 25/01/2565

154 ORS POWDER .SYR._  20x100 SAC 1712 4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด

1,712.00 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500386, 25/01/2565

155 CLOTRIMAZOLE CREAM 500gm._  6 BOTT 1620 1,800.18 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

1,620.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500387, 25/01/2565

156 AUGMENTIN -1000 TAB…  3x100 TAB 1260 2,139.00 เฉพาะเจาะจง

  

จํากัด

1,260.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500388, 25/01/2565

157 TRAMADOL HCl 100 mg/2ml. INJ.  200 แอมป 3300 3,398.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

3,300.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500389, 25/01/2565

158 BERODUAL SOLUTION (20ml.)_  20 BOTT 3300 3,398.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

3,300.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500389, 25/01/2565

159 กระปองใสปสสาวะ(U/A)  13x100 PC 2340 2,340.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กูดส ซายน เทคโนโลยี จํากัด

2,340.00

บริษัท กูดส ซายน 

เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500390, 26/01/2565

160 CHARCOAL TAB.  10x1000 TAB 4350 4,950.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด

4,350.00 บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500391, 26/01/2565

161 Potassium Chloride 500mg/5ml 240ml  30 BOTT 4350 4,950.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด

4,350.00 บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500391, 26/01/2565

162 FLUPHENAZINE DECANOATE 25mg./ml. INJ.  50 amp 1450 1,477.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

1,450.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500392, 26/01/2565

163 CAFERGOT TAB.  50x10 TAB 2810 4,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

2,810.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500393, 26/01/2565

164 K-Y JELLY 50 GM.  20 TUBE 2810 4,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

2,810.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500393, 26/01/2565

165 DIGOXIN 0.25 mg. TAB.  3x1000 TAB 2810 4,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

2,810.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500393, 26/01/2565

166 COTTON 0.35 G. (กอนเล็ก)_  100 BAG 9500 9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยกอส จํากัด

9,500.00 บริษัท ไทยกอส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500394, 27/01/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

167 SERETIDE EVOHALER 120 DOSE 25/250MCG._  150 BOX 84423 85,065.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

84,423.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500395, 27/01/2565

168 CLOZAPINE 100 mg. TAB._  3x500 TAB 4800 5,026.08 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมีนา จํากัด

4,800.00 บริษัท ฟารมีนา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500396, 28/01/2565

169 TRAZODONE HCL 50 mg. TAB.  3x500 TAB 4800 5,026.08 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมีนา จํากัด

4,800.00 บริษัท ฟารมีนา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500396, 28/01/2565

170 GLOVE NO.6.5 ไมมีแปง STERILE_  300 คู 5800 11,200.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

5,800.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500397, 28/01/2565

171 BLADE NO.11 (ใบมีด)  100 PC 5800 11,200.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

5,800.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500397, 28/01/2565

172 SIMETHICONE 80 mg. TAB._  15x500 TAB 1926 2,263.05 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

1,926.00 บริษัท อารเอ็กซ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500398, 28/01/2565

173 ตลับยา ขนาด 5 กรัม_  4x100 ใบ 1940 1,940.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

1,940.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500399, 28/01/2565

174 BOTTLE (30 ML.)_  4x100 BOT 1940 1,940.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

1,940.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500399, 28/01/2565

175 BOTTLE (180 ML.)  4x100 BOT 1940 1,940.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

1,940.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500399, 28/01/2565

วรนิทรด์า    เรอืงรนิทร์

          ผูร้ายงาน



แบบ   สชร.1

                                                                        แบบสรุปแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2565

                                                                     ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วงเงินจัดซื้อหรือ ราคากลาง รายชิอผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จัดจาง (บาท) (บาท) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจาง ทําฟนปลอม 28,530.00         28,530.00          เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 0652004

28,530.00                           28,530.00                          เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.17/01/2565

2 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,498.00          1,498.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6500010

1,498.00                             1,498.00                            เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.17/01/2565

3 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 4,160.00          4,160.00           เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6500011

4,160.00                             4,160.00                            เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.17/01/2565

4 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 840.00             840.00              เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอรด คอรเปเรชั่น จํากัด บ.แอคคอรด คอรเปเรชั่น จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6500012

840.00                               840.00                              เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.17/01/2565

5 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 420.00             420.00              เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอรด คอรเปเรชั่น จํากัด บ.แอคคอรด คอรเปเรชั่น จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 6500013

420.00                               420.00                              เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.17/01/2565

นางสาว ทิพวรรณ  มะลิ

ผูรายงาน

วันที่  1 - 31  มกราคม 2565

ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง           รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)          และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
จัดจางตรวจทางหองปฏิบัติการ

ภายนอก
37,754 37,754 เฉพาะเจาะจง บริษัทกรุงเทพอารไอเอแล็บจํากัด 37,754 บริษัทกรุงเทพอารไอเอแล็บจํากัด 37,754 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650204     

ลงวันที่ 10 มกราคม ๒๕๖5

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 76,780 76,780 เฉพาะเจาะจง บริษัทเฟรมเมอร จํากัด 76,780 บริษัทเฟรมเมอร จํากัด 76,780 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650107   

ลงวันที่  10มกราคม ๒๕๖5

การจัดชื้อแบบเฉพาะเจาะจง

 จํานวน

114,534.00

บาท

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม  ๒๕๖5

กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วันที่ ๑-31เดือน มกราคม  พ.ศ. 2565

นางสาวพรพิมล  โปงแยง

นกัเทคนิคการแพทยช์าํนาญการ

ผูรายงาน
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