
แบบ สขร.1

ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

1 ENDOTRACHEAL TUBE NO.7_  10 เสน 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

2 FOLEY CATH NO.18_  10 เสน 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

3 SET I.V._  500 PC 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

4 TRANSPORE 1"_  120 มวน 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

5 กลองทิ้งของมีคม  50 BOX 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

6 ชุดพนยา(ผูใหญ)_  50 SET 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

7 AUTOCLAVE TAPE 1/2"_  20 มวน 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

8 URINE BAG( 2000 CC.)_  100 PC 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

9 GLOVE DISP. NO.M_  30 BOX 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

10 ARM SLING NO.L  10 PC 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

11 ถุงมือไนไตร S  2 BOX 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

                                    แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2565

วันที่ 1 -28 กุมภาพันธ 2564

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลสูงเมน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

12 GLOVE DISP. NO.XS_  20 BOX 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

13 NYLON NO.2/0 +NEEDLE  24 PC 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

14 ALCOHOL SWAB BLISTER(10กอน/แผง)  480 แผง 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

15 ELASTIC BANDAGE 6"  36 PC 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

16 I.V. CATH NO.20_  200 PC 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

17 ARM SLING NO.M  10 PC 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

18 N.G. TUBE NO.16_  40 เสน 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

19 ผาพันแผลชนิดยืด3"  10x12 มวน 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

20 ผาพันแผลชนิดยืด4"  10x12 มวน 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

21 CATHETER RED NO.14  2 PC 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

22 CUTTING NEEDLE NO.24*3/8  6x12 PC 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

23 I.V. CATH NO.22_  300 PC 39158 58,165.30 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

39,158.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500413, 01/02/2565

24 MONOPERSULFATE COMPOUD 5gm.  200 SAC 2720 2,720.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

2,720.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500414, 01/02/2565

25 TRIAMCINOLONE ORAL PASTE 0.1 %  8x25 SAC 1000 1,712.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

1,000.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500415, 01/02/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

26 CHLORPROMAZINE 100 mg. TAB.  4x1000 TAB 2600 3,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

2,600.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500416, 01/02/2565

27 HYDRALAZINE HCL 25 mg. TAB._  30x500 TAB 6510 22,502.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

6,510.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500417, 01/02/2565

28 METOPROLOL TARTRATE 100 mg. TAB.  50x500 TA 20650 22,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

20,650.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500418, 01/02/2565

29 DIMENHYDRINATE 50 mg. TAB._  10x1000 TAB 20650 22,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

20,650.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500418, 01/02/2565

30 SIMVASTATIN 20 mg. TAB…  50x1000 TAB 22500 42,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

22,500.00 บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500419, 01/02/2565

31 POSEZYME- LF 5 Lt.  4 GALL 28800 28,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

28,800.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500420, 02/02/2565

32 POSEZYME ND 5 Lt.  4 GALL 28800 28,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

28,800.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500420, 02/02/2565

33 AMLODIPINE 5 mg. TAB…  200x500 TAB 27000 90,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

27,000.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500421, 03/02/2565

34 THIORIDAZINE 50 mg. TAB.  3x1000 TAB 4083 4,802.16 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดดิไฟว ฟารมา จํากัด

4,083.00

บริษัท เมดดิไฟว ฟารมา 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500422, 03/02/2565

35 NSS IRIGATE FOR EXTERNAL 1,000ml._  200 BAG 28300 35,310.00 เฉพาะเจาะจง

      

(มหาชน)

28,300.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500423, 04/02/2565

36 NSS 0.9 % 100ml. INJ._  600 BAG 28300 35,310.00 เฉพาะเจาะจง

      

(มหาชน)

28,300.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500423, 04/02/2565

37 NSS 0.9 % 1,000ml. INJ._  600 BOTT 28300 35,310.00 เฉพาะเจาะจง

      

(มหาชน)

28,300.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500423, 04/02/2565

38 SYRINGE DISP.10ML._  20x100 PC 14145.4 16,992.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

14,145.40

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500424, 07/02/2565

39 SYRINGE DISP. 5 ML_  40x100 PC 14145.4 16,992.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

14,145.40

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500424, 07/02/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

40 EXTENSION T-CONNECTOR_  6x50 PC 14145.4 16,992.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

14,145.40

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500424, 07/02/2565

41 NEEDLE DISP. NO.21*1"1/2_  40x100 PC 14145.4 16,992.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

14,145.40

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500424, 07/02/2565

42 กระดาษพิมพผลสําหรับเครื่องวัดความดัน แบบสอดแขน   1070 1,070.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

1,070.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500425, 07/02/2565

43 กระปองใสปสสาวะ(U/A)  20x100 PC 3600 3,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท กูดส ซายน เทคโนโลยี จํากัด

3,600.00

บริษัท กูดส ซายน 

เทคโนโลยี จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500426, 07/02/2565

44 VITAMIN B1 100 mg. TAB._  30x1000 TAB 7383 12,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

7,383.00

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500427, 07/02/2565

45 BERODUAL FORTE 4ml._  60x21 TUBE 6420 9,021.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

6,420.00

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500428, 07/02/2565

46 BERODUAL MDI 0.02+0.05_  200 BOTT 21828 37,878.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

21,828.00

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500429, 07/02/2565

47 METHYLDOPA 250 mg. TAB.  5x500 TAB 71830 119,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

71,830.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500430, 07/02/2565

48 PERPHENAZINE 4 mg. TAB.  3x1000 TAB 71830 119,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

71,830.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500430, 07/02/2565

49

METOPROLOL TARTRATE 100 mg. TAB.  100x500 

TAB 71830 119,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

71,830.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500430, 07/02/2565

50 PERPHENAZINE 8 mg. TAB.  4x1000 TAB 71830 119,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

71,830.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500430, 07/02/2565

51 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg. TAB.  10x1000 TAB 71830 119,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

71,830.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500430, 07/02/2565

52 GLIPIZIDE 5 mg. TAB._  400x500 TAB 71830 119,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

71,830.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500430, 07/02/2565

53 ATENOLOL 50 mg. TAB._  60x500 TAB 71830 119,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

71,830.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500430, 07/02/2565
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54 SIMVASTATIN 20 mg. TAB…  100x1000 TAB 45000 85,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

45,000.00 บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500431, 07/02/2565

55 Ceftazidime 1 gm inj  300 ขวด 5457 8,346.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

5,457.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500432, 07/02/2565

56 FUROSEMIDE 40 mg. TAB.  100x500 TAB 13000 22,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

13,000.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500433, 07/02/2565

57 AMOXICILLIN CAP. 500 mg. TAB.  6x500 แค็บซ 2280 5,103.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จํากัด

2,280.00

บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็

บบอราตอรี่ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500434, 07/02/2565

58 ACYCLOVIR 800 mg. TAB.  10x50 TAB 6190 7,291.20 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

6,190.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500435, 07/02/2565

59 TRAMADOL HCl 100 mg/2ml. INJ.  300 แอมป 6190 7,291.20 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

6,190.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500435, 07/02/2565

60 DEXAMETHASONE 4 mg./ml. INJ._  300 แอมป 6190 7,291.20 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

6,190.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500435, 07/02/2565

61 ATORVASTATIN 40 mg TAB  200x30 TAB 17000 150,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

17,000.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500436, 07/02/2565

62 THEOPHYLLINE 200 mg. TAB._  200x100 TAB 18000 24,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

18,000.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500437, 07/02/2565

63 PHENYTOIN SODIUM CAP. 100 mg. TAB._  20x500 4860 4,900.00 เฉพาะเจาะจง

หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนดเคมีคอล

4,860.00

หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนดเคมีคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500438, 07/02/2565

64 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 6500439, 07/02/2565

65

SODIUM BICARBONATE 300 mg. TAB._  40x1000 

TAB 2600 3,600.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด

2,600.00 บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500440, 07/02/2565

66

FERROUS FUMARATE4 5mg/0.6ml (15 ml.) SYR.  

156 BOTT 4212 4,673.76 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. โรงงานเลิศสิงหเภสัชกรรม

4,212.00

ห.จ.ก. โรงงานเลิศสิงหเภสัช

กรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500441, 07/02/2565

67 NIFEDIPINE 20 mg. TAB._  200x100 TAB 12200 34,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

12,200.00 บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500442, 07/02/2565
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68 OMEPRAZOLE CAP. 20 mg. TAB.  60x500 แค็บซ 11700 18,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร

11,700.00

บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500443, 07/02/2565

69 ALLOPURINOL 100 mg.TAB.  30x500 TAB 20170 42,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

20,170.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500444, 07/02/2565

70 ENALAPRIL 20 mg. TAB._  40x1000 TAB 20170 42,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

20,170.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500444, 07/02/2565

71 CETIRIZINE 10 mg. TAB._  30x500 TAB 20170 42,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

20,170.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500444, 07/02/2565

72 TRIAMCINOLONE CREAM 0.1 % 500gm._  10 BOTT 2400 3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เฮลทตี้ มี จํากัด

2,400.00 บ.เฮลทตี้ มี จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500445, 07/02/2565

73

CALCIUM POLYSTYRENE SULFONATE 5 gm._  

3x100 SAC 1926 3,531.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

1,926.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500446, 07/02/2565

74 MANIDIPINE  20 mg tab  100x100 TAB 29853 30,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

29,853.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500447, 07/02/2565

75 LIDOCAINE HCL 1% (50ml.) INJ.  40 AMP 2610.8 2,610.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด

2,610.80

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500448, 07/02/2565

76 LIDOCAINE 2 % 50ML  40 vial 2610.8 2,610.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด

2,610.80

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500448, 07/02/2565

77 ซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ 2"เรียบ  4 มวน 7020 18,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีลเลอร เมดิคอล จํากัด

7,020.00

บริษัท ซีลเลอร เมดิคอล 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500449, 08/02/2565

78 ซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ 4" เรียบ  6 มวน 7020 18,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีลเลอร เมดิคอล จํากัด

7,020.00

บริษัท ซีลเลอร เมดิคอล 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500449, 08/02/2565

79 ซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ 4"ขยายขาง  4 มวน 7020 18,640.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีลเลอร เมดิคอล จํากัด

7,020.00

บริษัท ซีลเลอร เมดิคอล 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500449, 08/02/2565

80 FLUPHENAZINE DECANOATE 25mg./ml. INJ.  60 am 5740 11,830.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

5,740.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500450, 08/02/2565

81 SERTRALINE HCL. 50 mg. TAB…  4x500 TAB 5740 11,830.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

5,740.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500450, 08/02/2565
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82 IBUPROFEN 200 mg. TAB._  10x1000 TAB 3200 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย จํากัด

3,200.00

บริษัท เมดิซีน ซัพพลาย 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500451, 08/02/2565

83 OLIVE OIL 450 ml.  6 BOTT 1669.5 1,669.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท วิทยาศรม จํากัด

1,669.50 บริษัท วิทยาศรม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500452, 08/02/2565

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

บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด

4,800.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500453, 08/02/2565

85 SODIUM VALPROATE 200 mg. TAB.  15x100 TAB 2100 3,300.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

2,100.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500454, 08/02/2565

86 CEFTRIAXONE 1 g. INJ._...  500 vial 5900 19,956.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

5,900.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500455, 08/02/2565

87 OMEPRAZOLE  40 mg. INJ…  100 vial 5900 19,956.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

5,900.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500455, 08/02/2565

88 d.T. VACCINE (1dose) 0.5 ml. INJ.  500 amp 10500 16,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด

10,500.00 บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500456, 08/02/2565

89 FUROSEMIDE 500 mg. TAB._  6x100 TAB 1194.12 1,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

1,194.12

บริษัท แมคโครฟารแลบ 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500457, 08/02/2565

90 ITRACONAZOLE CAP. 100 mg. TAB.  5x100 แค็บซ 3650 3,665.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

3,650.00

บริษัท แมคโครฟารแลบ 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500458, 08/02/2565

91 Pioglitazone 15mg_...  30x500 TAB 94750 129,793.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

94,750.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500459, 08/02/2565

92 SPIRONOLACTONE 25 mg. TAB.  20x500 TAB 94750 129,793.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

94,750.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500459, 08/02/2565

93 SIMVASTATIN 40 mg  20x1000 TAB 94750 129,793.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

94,750.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500459, 08/02/2565

94 HUMULIN 30/70 100 u.(10ml.) INJ._  100 vial 94750 129,793.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

94,750.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500459, 08/02/2565

95 HUMULIN 30/70 penfill 3ml. INJ_  150x5 แอมป 94750 129,793.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

94,750.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500459, 08/02/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

96 NPH INSULIN penfill 3 ml. INJ._  15x5 แอมป 94750 129,793.55 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

94,750.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500459, 08/02/2565

97 ถุงขยะดํา 28*36  90 KG 17520 17,520.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

17,520.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500460, 09/02/2565

98 ถุงขยะ(แดง) 18*20  30 KG 17520 17,520.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

17,520.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500460, 09/02/2565

99 ถุงขยะ(แดง) 36*45  30 KG 17520 17,520.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

17,520.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500460, 09/02/2565

100 ถุงขยะดํา 18*20  30 KG 17520 17,520.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

17,520.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500460, 09/02/2565

101 ถุงขยะดํา 36*45  60 KG 17520 17,520.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

17,520.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500460, 09/02/2565

102 ถุงขยะ(แดง) 28*36  90 KG 17520 17,520.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

17,520.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500460, 09/02/2565

103 D-10-1/2S 1000 ml inj  40 ถุง 4154 4,454.00 เฉพาะเจาะจง

      

(มหาชน)

4,154.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500461, 09/02/2565

104 D-5-N/2 1,000ml. INJ._  100 BAG 4154 4,454.00 เฉพาะเจาะจง

      

(มหาชน)

4,154.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500461, 09/02/2565

105 MASK N95_  500 BOX 24075 45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

24,075.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500462, 09/02/2565

106 BETAMETHASONE+SALICYLIC a^ CREAM 5g.  60 TU 8810 13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

8,810.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500463, 09/02/2565

107 K-Y JELLY 50 GM.  30 TUBE 8810 13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

8,810.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500463, 09/02/2565

108 SILVER SULFADIAZINE CREAM 25g.  30 TUBE 8810 13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

8,810.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500463, 09/02/2565

109 ALBENDAZOLE 200 mg.TAB.  6x100 TAB 8810 13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

8,810.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500463, 09/02/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

110 ISOSORBIDE DINITRATE 10mg. TAB.  10x1000 TAB 8810 13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

8,810.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500463, 09/02/2565

111 VERAPAMIL 40 mg. TAB.  10x250 TAB 8810 13,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

8,810.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500463, 09/02/2565

112 ANTACID 5 mEq.TAB._  6x500 TAB 3540 3,580.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด

3,540.00 บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500464, 09/02/2565

113 VITAMIN B6 50 mg. TAB.  10x1000 TAB 3540 3,580.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด

3,540.00 บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500464, 09/02/2565

114 CHLORHEXIDINE SOL. 4 % (450ml.)_หัวปม  40 BOT 5992 6,863.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

5,992.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500465, 09/02/2565

115 POVIDINE SOLUTION 450 ml.  10 BOTT 5992 6,863.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

5,992.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500465, 09/02/2565

116 Chlorhexidine gluconate 0.12% 180 ml sol.  100 b 5992 6,863.90 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

5,992.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500465, 09/02/2565

117 PRAZOSIN 1 mg. TAB.  6x250 TAB 3190 3,345.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

3,190.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500466, 09/02/2565

118 BETAHISTINE MESYLATE 6 mg. TAB.  10x500 TAB 3190 3,345.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

3,190.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500466, 09/02/2565

119 MASK DISP._  20,000 PC 35500 64,850.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

35,500.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500467, 10/02/2565

120 GLOVE DISP. NO.L_  30 BOX 35500 64,850.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

35,500.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500467, 10/02/2565

121 URINE BAG( 2000 CC.)_  200 PC 35500 64,850.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

35,500.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500467, 10/02/2565

122 GLOVE NO.7.5 ไมมีแปง STERILE_  100 คู 35500 64,850.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

35,500.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500467, 10/02/2565

123 SET MICRODRIP  100 PC 35500 64,850.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

35,500.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500467, 10/02/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

124 FOLEY CATH NO.14_  40 เสน 29851 48,990.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,851.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500468, 10/02/2565

125 I.V. CATH NO.24_  100 PC 29851 48,990.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,851.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500468, 10/02/2565

126 หมวกดีสโพส  500 PIECE 29851 48,990.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,851.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500468, 10/02/2565

127 SUCTION TUBE NO.14_  30 PC 29851 48,990.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,851.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500468, 10/02/2565

128 ชุดพนยา(เด็ก)_  15 SET 29851 48,990.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,851.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500468, 10/02/2565

129 FOLEY CATH NO.16_  100 เสน 29851 48,990.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,851.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500468, 10/02/2565

130 ไมแปบเสมียร สเตอรไรด  10x100 PC 29851 48,990.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,851.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500468, 10/02/2565

131 GLOVE DISP. NO.S_  200 BOX 29851 48,990.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,851.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500468, 10/02/2565

132 ELASTIC BANDAGE 4"_  72 PC 14750 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

14,750.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500469, 10/02/2565

133 GAUZE PAD 3"X3"_  200 PACK 14750 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

14,750.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500469, 10/02/2565

134 ไมพันสําลีขนาด(ใหญ) NO.L_  100x100 PC 14750 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

14,750.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500469, 10/02/2565

135 ไมพันสําลีขนาด(เล็ก) NO.S_  30x100 PC 14750 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

14,750.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500469, 10/02/2565

136 OXYGEN CANULA O2 CANULA_  100 PC 14750 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

14,750.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500469, 10/02/2565

137 GAUZE BANDAGE 3"X6 YD_  15x12 PC 14750 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

14,750.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500469, 10/02/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ
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(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

138 GAUZE BANDAGE 4"X6 YD_  15x12 PC 14750 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

14,750.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500469, 10/02/2565

139 COTTON 0.35 G. (กอนเล็ก)_  100 BAG 8500 9,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

8,500.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500470, 10/02/2565

140 GAUZE PAD 2"X2"_  100 PACK 2440 3,900.08 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

2,440.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500471, 10/02/2565

141 ELASTIC BANDAGE 2"  24 PC 2440 3,900.08 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

2,440.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500471, 10/02/2565

142 POSE-JEL 5gm.(K-Y Jel)  400 SAC 2000 2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

2,000.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500472, 10/02/2565

143 BOTTLE (60 ML.)_  10x100 BOT 2520 2,520.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

2,520.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500473, 10/02/2565

144 BOTTLE (180 ML.)  4x100 BOT 2520 2,520.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

2,520.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500473, 10/02/2565

145 ตลับยา ขนาด 10 กรัม  100 PIECE 2520 2,520.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

2,520.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500473, 10/02/2565

146 SODIUM BICARBONATE 7.5% 50 ml. INJ.  50 แอมป 2820 2,970.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

2,820.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500474, 10/02/2565

147 PHENYTOIN SODIUM CAP. 100 mg. TAB._  3x1000 2820 2,970.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

2,820.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500474, 10/02/2565

148 Methimazole 5 mg  10x500 TAB 25750 35,801.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

25,750.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500475, 10/02/2565

149 Warfarin 3 mg TAB…_  50x100 TAB 25750 35,801.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

25,750.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500475, 10/02/2565

150 Warfarin 2 mg TAB…_  60x100 TAB 25750 35,801.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

25,750.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500475, 10/02/2565

151 DOXAZOSIN 2 mg. TAB._  150x100 TAB 25750 35,801.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

25,750.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500475, 10/02/2565
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152 RISPERIDONE 2 mg. TAB.  6x500 TAB 7800 10,590.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวฟารมา(ประเทศไทย) จํากัด

7,800.00

บริษัท นิวฟารมา(ประเทศ

ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500476, 10/02/2565

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

บริษัท ซิลลิคฟารมา

84,423.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500477, 10/02/2565

154 SOFATULLE SYNONYM  200 แผน 3200 3,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด

3,200.00

บริษัท แอสเซนท เมดิคอล 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500478, 11/02/2565

155 COTTON 0.35 G. (กอนเล็ก)_  60 BAG 7600 7,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยกอส จํากัด

7,600.00 บริษัท ไทยกอส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500479, 11/02/2565

156 COTTON 1.4 G. (กอนใหญ)_  20 BAG 7600 7,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยกอส จํากัด

7,600.00 บริษัท ไทยกอส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500479, 11/02/2565

157 ขวดแกวสีชา 30 cc.  300 ใบ 3100 3,100.08 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไบโอเมดิซายด

3,100.00 หจก.ไบโอเมดิซายด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500480, 11/02/2565

158 SILK NO.2/0  24 PC 3100 3,100.08 เฉพาะเจาะจง

หจก.ไบโอเมดิซายด

3,100.00 หจก.ไบโอเมดิซายด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500480, 11/02/2565

159 AMLODIPINE 5 mg. TAB…  100x500 TAB 13500 45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

13,500.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500481, 11/02/2565

160 CO-TRIMOXAZOLE 480 mg. TAB._  1x500 TAB 9515 15,081.06 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

9,515.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500482, 11/02/2565

161 AMITRIPTYLINE 10 mg. TAB.  15x1000 TAB 9515 15,081.06 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

9,515.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500482, 11/02/2565

162 PTU-PROPYLTHIOURACIL 50 mg. TAB._  30x500 TA 9515 15,081.06 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

9,515.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500482, 11/02/2565

163 FUROSEMIDE 40 mg. TAB.  40x1000 TAB 10480 18,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

10,480.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500483, 11/02/2565

164 BUSCOPAN 5 mg./5ml. (30ml.) SYR.  50 BOTT 1648 2,820.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

1,648.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500484, 11/02/2565

165 DOMPERIDONE 10 mg. TAB._  6x1000 TAB 1648 2,820.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

1,648.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500484, 11/02/2565
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166 DEXTROMETHORPHAN 15 mg. TAB._  6x1000 TAB 3030 3,908.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

3,030.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500485, 11/02/2565

167 GLYCERYL GUAIACOLATE  100 mg. TAB._  10x1000 3030 3,908.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

3,030.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500485, 11/02/2565

168 HISTA-OPH EYE DROP 0.05 %_  408 BOTT 4920 7,160.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

4,920.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500486, 11/02/2565

169 MICROGEST_  4x50 แผง 4920 7,160.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

4,920.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500486, 11/02/2565

170 ORPHENADINE+PARACETAMOL  TAB._  20x500 TAB 2300 5,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

2,300.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500487, 11/02/2565

171 ซองซิบใส 13*20ซม. NO.L_  60 KG 8280 9,300.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

8,280.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500488, 14/02/2565

172 ซองซิบใส 18*28ซม. NO.XXL  20 KG 8280 9,300.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

8,280.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500488, 14/02/2565

173 METFORMIN 500 mg. TAB…  200x500 TAB 17200 40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

17,200.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500489, 14/02/2565

174 FUROSEMIDE 10 mg./ml. 2ml. INJ.  300 แอมป 1500 1,605.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

1,500.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500490, 14/02/2565

175 PARACETAMOL 120mg./5ml.(60ml.) SYR.  400 BOT 2700 4,024.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

2,700.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500491, 14/02/2565

176 TRAMADOL HCl CAP. 50 mg. TAB._  40x100 แค็บซ 1000 4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

1,000.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500492, 14/02/2565

177 ซองซิบใส 7*10ซม. NO.S_  20 KG 7210 8,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

7,210.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500493, 15/02/2565

178 ซองซิบใส 15*23ซม. NO.XL_  20 KG 7210 8,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

7,210.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500493, 15/02/2565

179 ซองซิบใส 9*13ซม. NO.M  30 KG 7210 8,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

7,210.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500493, 15/02/2565
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180 FERROUS FUMARATE 200 mg. TAB._  50x1000 TAB 8650 9,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตารแลบ

8,650.00 บริษัท พาตารแลบ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500494, 15/02/2565

181 MTV-MULTIVITAMINS . TAB.  10x1000 TAB 8650 9,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตารแลบ

8,650.00 บริษัท พาตารแลบ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500494, 15/02/2565

182 CAFERGOT TAB.  50x10 TAB 1350 1,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

1,350.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500495, 15/02/2565

183 RESERPINE+HYDRALAZINE+HCTZ TAB.  10x500 TA 5250 5,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

5,250.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500496, 15/02/2565

184 MODURETIC TAB.  10x500 TAB 5250 5,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

5,250.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500496, 15/02/2565

185 RI-INSULIN 100 iu. 10ml INJ.  6 vial 384 750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

384.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500497, 15/02/2565

186 METFORMIN 500 mg. TAB…  200x500 TAB 17200 40,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

17,200.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500498, 17/02/2565

187 CALCIUM CARBONATE 600 mg. TAB._  30x1000 TA 5136 6,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

5,136.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500499, 17/02/2565

188 VITAMIN K1. 10 mg. 1ml. INJ.  4x25 แอมป 1304 1,305.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

1,304.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500500, 17/02/2565

189 STERILE WATER FOR INJ. 10ml.  300 AMP 1020 1,233.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่(อํานวยเภสัช)

1,020.00

บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอรา

ตอรี่(อํานวยเภสัช) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500501, 18/02/2565

190 PROPRANOLOL 10 mg. TAB._  10x1000 TAB 1800 2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

1,800.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500502, 18/02/2565

191 ENALAPRIL 5 mg. TAB._  100x1000 TAB 16200 50,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

16,200.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500503, 18/02/2565

192 PROCTOSEDYL SUPPO. 5 mg.  24x10 TAB 1080 1,320.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. โรงงานเลิศสิงหเภสัชกรรม

1,080.00

ห.จ.ก. โรงงานเลิศสิงหเภสัช

กรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500504, 18/02/2565

193 ANTACID GEL (240ml.) SYR._  400 BOTT 5400 8,004.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

5,400.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500505, 21/02/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

194 CO-TRIMOXAZOLE 480 mg. TAB._  5x500 TAB 1225 1,380.30 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

1,225.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500506, 22/02/2565

195 NIFEDIPINE 20 mg. TAB._  50x100 TAB 4050 9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

4,050.00 บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500507, 22/02/2565

196 NIFEDIPINE 10 mg. TAB._  10x100 TAB 4050 9,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

4,050.00 บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500507, 22/02/2565

197 FLUOXETINE CAP. 20 mg. TAB.  5x500 TAB 1090 1,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

1,090.00

บริษัท ฟารมาแลนด (1982)

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500508, 22/02/2565

198 ถุงขยะ(แดง) 30*40  20 KG 13400 13,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

13,400.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500509, 23/02/2565

199 ถุงขยะ(แดง) 28*36  75 KG 13400 13,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

13,400.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500509, 23/02/2565

200 ถุงขยะ(แดง) 36*45  30 KG 13400 13,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

13,400.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500509, 23/02/2565

201 ถุงขยะ(แดง) 18*20  30 KG 13400 13,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

13,400.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500509, 23/02/2565

202 ถุงขยะดํา 28*36  30 KG 13400 13,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

13,400.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500509, 23/02/2565

203 ถุงขยะดํา 30*40  30 KG 13400 13,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

13,400.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500509, 23/02/2565

204 ถุงขยะดํา 18*20  30 KG 13400 13,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

13,400.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500509, 23/02/2565

205 PHENYTOIN SODIUM CAP. 100 mg. TAB._  7x1000 3080 3,430.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

3,080.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500510, 24/02/2565

206 DIAZEPAM 2 mg. TAB.  10x1000 TAB 6500 6,500.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

6,500.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500511, 24/02/2565

207 CLONAZEPAM 0.5 mg. TAB._  10x500 TAB 6500 6,500.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

6,500.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500511, 24/02/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

208 ENDOTRACHEAL TUBE NO.7_  20 เสน 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

209 SUCTION TUBE NO.14_  40 PC 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

210 I.V. CATH NO.22_  200 PC 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

211 GLOVE DISP. NO.XS_  20 BOX 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

212 I.V. CATH NO.20_  200 PC 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

213 กระบังหนาเลนสใส Face Shield  300 อัน 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

214 FOLEY CATH NO.18_  20 เสน 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

215 I.V. CATH NO.24_  200 PC 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

216 ชุดพนยา(เด็ก)_  20 SET 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

217 เสื้อกาวนพลาสติกครึ่งตัว  400 ตัว 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

218 GLOVE DISP. NO.M_  50 BOX 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

219 หมวกดีสโพส  600 PIECE 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

220 CUTTING NEEDLE NO.24*3/8  6x12 PC 29608 45,580.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

29,608.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500512, 28/02/2565

221 SPRINT ปูนพลาสเตอร 4"( SLAB 4")  1 BOX 2600 3,745.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

2,600.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500513, 28/02/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

222 ตลับยา ขนาด 10 กรัม  300 PIECE 1700 1,700.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

1,700.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500514, 28/02/2565

223 BOTTLE (60 ML.)_  10x100 BOT 1700 1,700.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

1,700.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500514, 28/02/2565

224 FOLIC ACID 5 mg. TAB.  80x1000 TAB 12800 34,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตารแลบ

12,800.00 บริษัท พาตารแลบ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500515, 28/02/2565

225 LORAZEPAM 0.5 mg. TAB._  30x1000 TAB 5850 6,612.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

5,850.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500516, 28/02/2565

วรนิทรด์า    เรอืงรนิทร์

          ผูร้ายงาน



                                                                        แบบสรุปแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ 2565

                                                                     ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วงเงินจัดซื้อหรือ ราคากลาง รายชิอผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จัดจาง (บาท) (บาท) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจาง ทําฟนปลอม 36,597.40       36,597.40        เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 0652005

36,597.40                           36,597.40                          เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.09/02/2565

2 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 19,000.00       19,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเนนช (สํานักงานใหญ) หจก. เอ็มมีเนนช (สํานักงานใหญ) เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650014

19,000.00 19,000.00 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.09/02/2565

3 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว เด็นทั่ล อินเคอรปอเรชั่น จําบ.ไดรว เด็นทั่ล อินเคอรปอเรชั่น จํ เปนผืมีคุณสมบัติตาม 640015

1,500.00 1,500.00 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.09/02/2565

4 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 10,132.90       10,132.90        เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650016

10,132.90 10,132.90 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.09/02/2565

5 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 5,450.00         5,450.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650017

5,450.00 5,450.00 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.09/02/2565

6 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท-เมท จํากัด บ.เด็นท-เมท จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650018

1,500.00                             1,500.00                            เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.09/02/2565

7 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,515.12         1,515.12         เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650019

1,515.12 1,515.12 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.09/02/2565

นางสาว ทิพวรรณ  มะลิ

ผูรายงาน

วันที่  1 - 28  กุมภาพันธ  2565

ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
          รายชื่อผูเสนอ

ราคา

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา
เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท)          และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
จัดจางตรวจทางหองปฏิบัติการ

ภายนอก
55,572 55,572 เฉพาะเจาะจง บริษัท N Health 55,572 บริษัท N Health 55,572 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650205     

 ลงวันที่ 11กุมภาพันธ ๒๕๖5

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 45,600 45,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทเฟรมเมอร จํากัด 45,600 บริษัทเฟรมเมอร จํากัด 45,600 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650112   

ลงวันที่ 11กุมภาพันธ ๒๕๖5

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซแล็บจํากัด 36,000 บริษัทเอ็กซแล็บจํากัด 36,000 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650108  ลง

วันที่ 11กุมภาพันธ ๒๕๖5

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 56,000 56,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทDKSH 56,000 บริษัทDKSH 56,000 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650111    

ลงวันที่  11กุมภาพันธ ๒๕๖5

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 14,095 14,095 เฉพาะเจาะจง
บ.แล็บมาสเตอรแอดวานซ

จํากัด
14,095

บ.แล็บมาสเตอรแอดวานซ

จํากัด
14,095 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650110    

ลงวันที่  11กุมภาพันธ ๒๕๖5

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 418,225 418,225 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมดิทอปจํากัด 418,225 บริษัทเมดิทอปจํากัด 418,225 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650109    

ลงวันที่  11กุมภาพันธ ๒๕๖5

การจัดชื้อแบบเฉพาะเจาะจง

 จํานวน

207,267.00

บาท

การจัดชื้อแบบebidding
 จํานวน 

418225.00บาท

นางสาวพรพิมล โปงแยง

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ

ผูรายงาน

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ  ๒๕๖5

กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วันที่ ๑-28 เดือน กุมภาพันธ  ๒๕๖5
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