
แบบ สขร.1

ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง วงเงินจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

1

COLOSTOMY BAG (ถุงอุจจาระ)_  500 

PIECE 3750 4,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้

3,750.00

บริษัท บีเวอร เมดิคอล 

อินดัสตรี้ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500883, 02/06/2565

2 ELASTIC BANDAGE 4"_  36 PC 1287 1,440.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

1,287.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500884, 02/06/2565

3 GAUZE BANDAGE 3"X6 YD_  12x12 PC 1287 1,440.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

1,287.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500884, 02/06/2565

4

AMLODIPINE 5 mg. TAB…  300x500 

TAB 40500 135,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

40,500.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500885, 06/06/2565

5

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 6500886, 06/06/2565

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

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

2,300.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500887, 07/06/2565

7

CIPROFLOXACIN 250 mg. TAB.  

6x500 TAB 2340 3,434.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

2,340.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500888, 07/06/2565

8

PHENYTOIN SODIUM CAP. 100 mg. 

TAB._  10x1000 แค็บซ 4400 4,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

4,400.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500889, 07/06/2565

9

TRIAMCINOLONE ORAL PASTE 0.1 % 

 10x25 SAC 3950 5,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

3,950.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500890, 09/06/2565

10

PROPRANOLOL 10 mg. TAB._  

15x1000 TAB 3950 5,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

3,950.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500890, 09/06/2565

11

ACETYLCYSTEINE POWDER 200 mg. 

SYR._  30x60 BOX 1829.7 2,085.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

1,829.70 บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500891, 09/06/2565

12 TRANSPORE 1"_  120 มวน 6687.5 6,688.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

6,687.50

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500892, 10/06/2565

                                    แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2565

วันที่ 1 - 20  มิถุนายน 2565

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลสูงเมน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง วงเงินจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

13 TRANSPORE 4"_  15x3 BOX 6687.5 6,688.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

6,687.50

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500892, 10/06/2565

14 NSS 0.9 % 100ml. INJ._  400 BAG 13377 16,677.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

13,377.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500893, 13/06/2565

15 NSS 0.9 % 1,000ml. INJ._  300 BOTT 13377 16,677.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

13,377.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500893, 13/06/2565

16 D-10-1/2S 1000 ml inj  20 ถุง 13377 16,677.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

13,377.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500893, 13/06/2565

17 CETIRIZINE 10 mg. TAB._  40x500 TAB 3200 12,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

3,200.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500894, 13/06/2565

18

PARACETAMOL 500 mg. TAB.  

100x1000 TAB 33500 33,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

33,500.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500895, 13/06/2565

19

DOMPERIDONE 10 mg. TAB._  

10x1000 TAB 1580 3,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

1,580.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500896, 14/06/2565

20 BLADE NO.11 (ใบมีด)  100 PC 855 855.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

855.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500897, 14/06/2565

21 BLADE NO.15 (ใบมีด)  100 PC 855 855.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

855.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500897, 14/06/2565

22 SYRINGE BALL NO.1  1 BOX 855 855.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

855.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500897, 14/06/2565

23 EXTENSION TUBE #18 ._  300 เสน 1254 4,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้

1,254.00

บริษัท บีเวอร เมดิคอล 

อินดัสตรี้ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500898, 14/06/2565

24 HEPARIN LOCK_  100 PC 1254 4,350.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้

1,254.00

บริษัท บีเวอร เมดิคอล 

อินดัสตรี้ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500898, 14/06/2565

25 FOLEY CATH NO.16_  100 เสน 11666 14,075.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

11,666.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500899, 15/06/2565

26 NYLON NO.3/0 +NEEDLE  60 PC 11666 14,075.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

11,666.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500899, 15/06/2565



ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง วงเงินจัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

27 ENDOTRACHEAL TUBE NO.8_  3 เสน 11666 14,075.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

11,666.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500899, 15/06/2565

28 N.G. TUBE NO.14  10 เสน 11666 14,075.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

11,666.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500899, 15/06/2565

29 NYLON NO.4/0 +NEEDLE  36 PC 11666 14,075.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

11,666.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500899, 15/06/2565

30 CUTTING NEEDLE NO.24*3/8  5x12 PC 11666 14,075.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

11,666.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500899, 15/06/2565

31

CATGUT NO.3/0 +NEEDLE(ติดเข็ม26 

mm)  1x12 PC 11666 14,075.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

11,666.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500899, 15/06/2565

32 CATHETER RED NO.14  1 PC 11666 14,075.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

11,666.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500899, 15/06/2565

33 SET I.V._  500 PC 11666 14,075.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

11,666.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500899, 15/06/2565

34 ซองซิบ (สีชา)7*10 NO.S_  30 KG 3450 3,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

3,450.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500900, 15/06/2565

35

AMOXICILLIN CAP. 500 mg. TAB.  

10x500 แค็บซ 3800 8,506.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็บบอราตอรี่ จํากัด

3,800.00

บริษัท เอเชี่ยน ยูเนี่ยน แล็

บบอราตอรี่ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500901, 16/06/2565

36

Medical protective coverall size XL 

sterile  30 PC 6420 19,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

6,420.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500902, 16/06/2565

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

บริษัท ซิลลิคฟารมา

17,911.80 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500903, 20/06/2565

38

NPH -INSULIN 100 iu.(10ml.) INJ._  6 

vial 378 750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

378.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6500904, 20/06/2565

วรนิทรด์า    เรอืงรนิทร์

          ผูร้ายงาน



แบบ   สชร.1

                                                                        แบบสรุปแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2565

                                                                     ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วงเงินจัดซื้อหรือ ราคากลาง รายชิอผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จัดจาง (บาท) (บาท) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจาง ทําฟนปลอม 29,832.00          29,832.00         เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 0652009

29,832.00                           29,832.00                          เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.20/06/2565

2 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,728.00            1,728.00           เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650036

1,728.00                             1,728.00                            เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.20/06/2565

3 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,391.00            1,391.00           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650037

1,391.00                             1,391.00                            เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.20/06/2565

4 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 7,036.32            7,036.32           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650038

7,036.32                             7,036.32                            เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.20/06/2565

5 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,337.50            1,337.50           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650039

1,337.50                             1,337.50                            เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.20/06/2565

6 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,851.10            1,851.10           เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650040

1,851.10                             1,851.10                            เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.20/06/2565

7 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 16,640.00          16,640.00         เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650041

16,640.00                           16,640.00                          เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.20/06/2565

8 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,950.00            1,950.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650042

1,950.00                             1,950.00                            เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.20/06/2565

นางสาว ทิพวรรณ  มะลิ

ผูรายงาน

วันที่  1 - 20 มิถุนายน 2565

ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1
จัดจางตรวจทางหองปฏิบัติการ

ภายนอก
20,506 20,506 เฉพาะเจาะจง บริษัท N Health 20,506 บริษัท N Health 20,506 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650208   

  ลงวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖5

2
จัดจางตรวจทางหองปฏิบัติการ

ภายนอก
17,234 17,234 เฉพาะเจาะจง บริษัท N Health 17,234 บริษัท N Health 17,234 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650209   

  ลงวันที่ 8 มิถุนายน ๒๕๖5

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 138,585 138,585 E-bidding บริษัทเมดิทอปจํากัด 138,585 บริษัทเมดิทอปจํากัด 138,585 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650128  

ลงวันที่  8 มิถุนายน ๒๕๖5

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซแล็บจํากัด 36,000 บริษัทเอ็กซแล็บจํากัด 36,000 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650129  

ลงวันที่  8 มิถุนายน ๒๕๖5

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 22,080 22,080 เฉพาะเจาะจง บ.คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด 22,080 บ.คอมเมอรเชียล ซายส จํากัด 22,080 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650130  

ลงวันที่  8 มิถุนายน ๒๕๖5

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 4,280 4,280 เฉพาะเจาะจง บริษัทซิลลิค  ฟารมา จํากัด 4,280 บริษัทซิลลิค  ฟารมา จํากัด 4,280 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650131  

ลงวันที่  8 มิถุนายน ๒๕๖5

การจัดชื้อแบบเฉพาะเจาะจง
 จํานวน 

100,100 บาท

การจัดชื้อแบบebidding
 จํานวน 

138,585บาท

นางสาวพรพิมล โปงแยง

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ

ผูรายงาน

กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วันที่ ๑-20 ดือน มิถุนายน ๒๕๖5

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖5

          รายชื่อผูเสนอราคา

         และราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจาง
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