
แบบ สขร.1

ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

1 SIMVASTATIN 40 mg  20x1000 TAB 27720 43,952.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

27,720.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501035, 01/08/2565

2 HUMULIN 30/70 100 u.(10ml.) INJ._  6  27720 43,952.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

27,720.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501035, 01/08/2565

3 SPIRONOLACTONE 25 mg. TAB.  15x50  27720 43,952.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

27,720.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501035, 01/08/2565

4 METRONIDAZOLE 200 mg. TAB._  2x10  1718.42 3,352.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

1,718.42 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501036, 01/08/2565

5 HYDROXYZINE 10 mg. TAB._  6x1000 T 1718.42 3,352.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

1,718.42 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501036, 01/08/2565

6 Chlorhexidine gluconate 0.12% 180 m     1718.42 3,352.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

1,718.42 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501036, 01/08/2565

7 GAUZE BANDAGE 2"X6 YD  3x12 PC 13020 13,650.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

13,020.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501037, 01/08/2565

8 GAUZE PAD 3"X3"_  300 PACK 13020 13,650.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

13,020.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501037, 01/08/2565

9 ORPHENADINE+PARACETAMOL  TAB._   3638 3,638.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

3,638.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501038, 01/08/2565

10 CLOZAPINE 100 mg. TAB._  4x500 TAB 3500 3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดดิไฟว ฟารมา จํากัด

3,500.00

บริษัท เมดดิไฟว ฟารมา 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501039, 01/08/2565

11 D-5-W 100ml. INJ._  20 BAG 11440 14,775.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

11,440.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501040, 01/08/2565

                                    แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2565

วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลสูงเมน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร



12 NSS IRIGATE FOR EXTERNAL 1,000ml._   11440 14,775.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

11,440.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501040, 01/08/2565

13 NSS 0.9 % 100ml. INJ._  500 BAG 11440 14,775.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

11,440.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501040, 01/08/2565

14 STERILE WATER 1,000ml._  40 ถุง 1080 1,164.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

1,080.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501041, 01/08/2565

15 กระดาษ EKG 90mm*90mm*200sh  5 พั 1950 1,950.00 เฉพาะเจาะจง

บ. ซ.ีเอ็น.ที เทรดดิ้ง จํากัด

1,950.00 บ. ซ.ีเอ็น.ที เทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501042, 01/08/2565

16 OMEPRAZOLE  40 mg. INJ…  100 vial 10400 33,706.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

10,400.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501043, 01/08/2565

17 CEFTRIAXONE 1 g. INJ._...  1,000 vial 10400 33,706.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

10,400.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501043, 01/08/2565

18 Levodopa 100mg  + Carbidopa 25mg   2835.5 3,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด

2,835.50

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501044, 01/08/2565

19 SERETIDE EVOHALER 120 DOSE 25/250    56282 56,710.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

56,282.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501045, 02/08/2565

20 ITRACONAZOLE CAP. 100 mg. TAB.  3x  2190 2,199.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

2,190.00

บริษัท แมคโครฟารแลบ 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501046, 02/08/2565

21 ERIG 1000 IU.(Immunoglobulin) 5 ml.    4800 6,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด

4,800.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501047, 02/08/2565

22 กระดาษ EKG 210x140 mm  3 PACK 2850 2,850.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ซ.ีเอ็ม.เมด โซลูชั่น

2,850.00 หจก. ซ.ีเอ็ม.เมด โซลูชั่น มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501048, 02/08/2565

23 ORS POWDER .SYR._  40x100 SAC 4280 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

4,280.00

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501049, 02/08/2565

24 SALBUTAMOL INH. 100 mcg./dose_  3  2225.6 3,121.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

2,225.60

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501050, 02/08/2565

25 BUDESONIDE INH 200 mcg./dose_  20 2225.6 3,121.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

2,225.60

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501050, 02/08/2565

26 ASPIRIN 81 mg. TAB._  50x1000 TAB 7757.5 12,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

7,757.50

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501051, 02/08/2565

27 COMPLY STEAM INDICATOR NO.1250   1712 1,712.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

1,712.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501052, 02/08/2565



28 DEXAMETHASONE EYE DROP  24 bot 7266 10,569.64 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

7,266.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501053, 02/08/2565

29 ANTACID GEL (240ml.) SYR._  300 BOT 7266 10,569.64 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

7,266.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501053, 02/08/2565

30 HISTA-OPH EYE DROP 0.05 %_  204 BO 7266 10,569.64 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

7,266.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501053, 02/08/2565

31 MICROGEST_  4x50 แผง 7266 10,569.64 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

7,266.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501053, 02/08/2565

32 GLIPIZIDE 5 mg. TAB._  100x500 TAB 5200 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

5,200.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501054, 02/08/2565

33 CAPTOPRIL 25 mg. TAB.  2x500 TAB 5510 10,310.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

5,510.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501055, 02/08/2565

34 ATENOLOL 50 mg. TAB._  50x500 TAB 5510 10,310.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

5,510.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501055, 02/08/2565

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

บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว

3,300.00

บริษัท หางขายยาตราเจ็ด

ดาว มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501056, 02/08/2565

36 CLINDAMYCIN HCL 300 mg. cap  15x10  3900 7,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูเมดา จํากัด

3,900.00 บริษัท ยูเมดา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501057, 02/08/2565

37 POSEZYME- LF 5 Lt.  2 GALL 9920 9,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

9,920.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501058, 02/08/2565

38 MONOPERSULFATE COMPOUD 5gm.   9920 9,920.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

9,920.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501058, 02/08/2565

39 ETONOGESTREL 68mg Implant  5 rod 9148.5 9,148.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

9,148.50 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501059, 03/08/2565

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

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

21,828.00

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501060, 03/08/2565

41 ARM SLING NO.L  10 PC 3120 7,650.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

3,120.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501061, 04/08/2565

42 SPINAL NEEDLE NO.22  50 pc 3120 7,650.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

3,120.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501061, 04/08/2565

43 ชุดพนยา(เด็ก)_  20 SET 3120 7,650.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

3,120.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501061, 04/08/2565



44 SILYMARIN 70 mg. TAB.  3x250 TAB 2550 2,550.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

2,550.00

บริษัท ฟารมาแลนด (1982)

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501062, 04/08/2565

45 PARACETAMOL 500 mg. TAB.  24x1000 7680 7,680.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เฮลทตี้ มี จํากัด

7,680.00 บ.เฮลทตี้ มี จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501063, 04/08/2565

46 GLUCOSE STRIP  20x100 PC 13268 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

13,268.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501064, 04/08/2565

47 OXYGEN MASK ADULT (ผูใหญ)  40 PC 8300 10,700.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

8,300.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501065, 05/08/2565

48 HARD COLLAR ผูใหญ ปรับได  5 PIECE 8300 10,700.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

8,300.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501065, 05/08/2565

49 BLADE NO.15 (ใบมีด)  100 PC 8300 10,700.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

8,300.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501065, 05/08/2565

50 NORFLOXACIN 400 mg. TAB.  4x500 TA 2000 2,420.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

2,000.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501066, 05/08/2565

51 MICONAZOLE CREAM 0.2 %( 450gm.)   4670 6,040.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

4,670.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501067, 05/08/2565

52 MELOXICAM 7.5 mg. TAB.  6x100 TAB 4670 6,040.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

4,670.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501067, 05/08/2565

53 ALBENDAZOLE 200 mg.TAB.  8x100 TA 4670 6,040.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

4,670.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501067, 05/08/2565

54 CLOPIDOGREL BISULFATE FCT 75 mg.    14445 42,210.00 เฉพาะเจาะจง

บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด

14,445.00

บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501068, 05/08/2565

55 SODIUM BICARBONATE 300 mg. TAB._   2240 3,150.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด

2,240.00 บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501069, 05/08/2565

56 Ceftazidime 1 gm inj  100 ขวด 1819 2,782.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

1,819.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501070, 05/08/2565

57 ซองซิบ (สีชา)13*20 NO.L_  10 KG 2300 2,850.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

2,300.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501071, 08/08/2565

58 ซองซิบ (สีชา)9*13 NO.M  10 KG 2300 2,850.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

2,300.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501071, 08/08/2565



59 Nitroglycerin 50mg inj  10 AMP 3600 10,809.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

3,600.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501072, 08/08/2565

60 OMEPRAZOLE  40 mg. INJ…  150 vial 3600 10,809.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

3,600.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501072, 08/08/2565

61 POVIDINE SOLUTION 450 ml.  20 BOTT 1640 1,647.80 เฉพาะเจาะจง

บ.เฮลทตี้ มี จํากัด

1,640.00 บ.เฮลทตี้ มี จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501073, 08/08/2565

62 AMOXICILLIN CAP. 500 mg. TAB.  10x5  5500 8,506.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

5,500.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501074, 08/08/2565

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

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

1,800.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501075, 08/08/2565

64 TRIAMCINOLONE CREAM 0.1 % 500gm    1720 3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

1,720.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501076, 08/08/2565

65 D-5-N/2 1,000ml. INJ._  50 BAG 1450 1,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

1,450.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501077, 08/08/2565

66 ตลับยา ขนาด 5 กรัม_  4x100 ใบ 440 440.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

440.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501078, 09/08/2565

67 ตลับยา ขนาด 10 กรัม  2x100 PIECE 990 1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

990.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501079, 09/08/2565

68 กระปองใสเสมหะ,อุจจาระ  3x100 PC 990 1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

990.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501079, 09/08/2565

69 PHENYTOIN 250 mg /5 ml inj  25 vial 6232.75 6,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

6,232.75 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501080, 09/08/2565

70 ถุงขยะดํา 28*36  60 KG 3240 3,240.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

3,240.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501081, 10/08/2565

71 STERILE WATER IRRIGATE 1,000ml._  5  12620 15,258.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

12,620.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501082, 10/08/2565

72 STERILE WATER FOR INJ. 100ml.  60 B 12620 15,258.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

12,620.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501082, 10/08/2565

73 NSS 0.9 % 1,000ml. INJ._  400 BOTT 12620 15,258.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

12,620.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501082, 10/08/2565



74 NIFEDIPINE 20 mg. TAB._  80x100 TAB 6760 15,960.44 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

6,760.00 บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501083, 10/08/2565

75 Methotrexate 2.5 mg tab  4x100 TAB 6760 15,960.44 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

6,760.00 บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501083, 10/08/2565

76 GRISEOFULVIN 500 mg. TAB.  1x1000 T 2200 2,390.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กส เฮาส จํากัด

2,200.00

บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กส 

เฮาส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501084, 10/08/2565

77 IBUPROFEN 20 mg./ml.(60ml.) SYR.  50 650 750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

650.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501085, 10/08/2565

78 KETOCONAZOLE 200 mg. TAB.  6x100 1080 1,153.02 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

1,080.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501086, 10/08/2565

79 HYDRALAZINE HCL 25 mg. TAB._  30x5  6510 22,502.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

6,510.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501087, 11/08/2565

80 DIMENHYDRINATE 50 mg. TAB._  10x10  1650 2,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

1,650.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501088, 11/08/2565

81 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg. TAB.  10x100  2000 2,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

2,000.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501089, 11/08/2565

82 Potassium Chloride 500mg/5ml 240m    2100 2,100.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด

2,100.00 บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501090, 11/08/2565

83 ACYCLOVIR 800 mg. TAB.  10x50 TAB 2500 3,439.30 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

2,500.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501091, 11/08/2565

84 OMEPRAZOLE CAP. 20 mg. TAB.  30x5  5850 9,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนตา เมดดิคแคร

5,850.00

บริษัท แอตแลนตา เมดดิค

แคร มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501092, 11/08/2565

85 Cefixime 100 mg cap  10x100 แค็บซ 10700 11,770.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

10,700.00

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501093, 11/08/2565

86 NSS 0.9 % 100ml. INJ._  600 BAG 7200 9,630.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

7,200.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501094, 11/08/2565

87 GLOVE NO.6.5 ไมมีแปง STERILE_  300 ค 5800 11,200.00 เฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

5,800.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501095, 15/08/2565

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

หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด

5,800.00 หางหุนสวนจํากัด ทีทีเมด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501095, 15/08/2565



89 SYRINGE DISP.50ML.  3x20 PC 1754.8 3,315.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

1,754.80

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501096, 15/08/2565

90 BLOOD SET (ชุดใหเลือด)  50 PC 1754.8 3,315.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

1,754.80

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501096, 15/08/2565

91 UNISON ENEMA SOL. 100 ml.  120 BO 2568 2,568.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูนีซัน  จํากัด

2,568.00 บริษัท ยูนีซัน  จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501097, 15/08/2565

92 GLYCERYL GUAIACOLATE  100 mg. TA    3000 3,017.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

3,000.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501098, 15/08/2565

93 FUROSEMIDE 10 mg./ml. 2ml. INJ.  20  4200 4,470.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

4,200.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501099, 15/08/2565

94 TRIAMCINOLONE (5ML.) 10 mg./ml. INJ    4200 4,470.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

4,200.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501099, 15/08/2565

95 DIMENHYDRINATE 50 mg./ml. 1ml. INJ    4200 4,470.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

4,200.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501099, 15/08/2565

96 FUROSEMIDE 250 mg. (25ml.) INJ.  30 1200 1,219.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) จํากัด

1,200.00

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอรา

ทอรี่ส (1969) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501100, 15/08/2565

97 POTASSIUM CHLORIDE 500 mg. TAB.   3150 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนดเคมีคอล

3,150.00

หสน.โรงงานเภสัชกรรม

พอนดเคมีคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501101, 15/08/2565

98 GLIPIZIDE 5 mg. TAB._  100x500 TAB 5200 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

5,200.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501102, 15/08/2565

99 METOPROLOL TARTRATE 100 mg. TAB    19000 20,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

19,000.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501103, 15/08/2565

100 ENALAPRIL 5 mg. TAB._  150x1000 TA 30000 75,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

30,000.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501104, 15/08/2565

101 OBIMIN A-Z_  200x30 TAB 10700 10,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

10,700.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501105, 15/08/2565

102 ซองบรรจุเวชภัณฑปลอดเชื้อ 4" เรียบ  4 มว 2360 6,400.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีลเลอร เมดิคอล จํากัด

2,360.00

บริษัท ซีลเลอร เมดิคอล 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501106, 16/08/2565

103 Medical protective coverall size L ster    6420 19,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

6,420.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501107, 18/08/2565



104 THERMOMETER ORAL  24 PC 7680 11,899.80 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

7,680.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501108, 18/08/2565

105 CATGUT NO.3/0 +NEEDLE(ติดเข็ม26 mm    7680 11,899.80 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

7,680.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501108, 18/08/2565

106 GLOVE NO.7.5 ไมมีแปง STERILE_  100 ค 7680 11,899.80 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

7,680.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501108, 18/08/2565

107 I.V. CATH NO.20_  200 PC 7680 11,899.80 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

7,680.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501108, 18/08/2565

108 SPINAL NEEDLE NO.22  50 pc 7680 11,899.80 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

7,680.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501108, 18/08/2565

109 สําลีรองเฝอกขนาด 6"_  2x12 PC 1840 2,080.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

1,840.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501109, 18/08/2565

110 สําลีรองเฝอกขนาด 3"_  2x12 PC 1840 2,080.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

1,840.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501109, 18/08/2565

111 เสื้อกาวนพลาสติกครึ่งตัว  300 ตัว 6000 9,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

6,000.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501110, 18/08/2565

112 SET I.V._  600 PC 5400 5,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

5,400.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501111, 18/08/2565

113 ALCOHOL SWAB BLISTER_แผง  240 แผ 1680 1,680.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

1,680.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501112, 18/08/2565

114 SODIUM VALPROATE 500 mg. TAB._  5  13000 15,105.00 เฉพาะเจาะจง

บ.แอปคาร ฟารมาแลป (ประเทศไทย) จํากัด

13,000.00

บ.แอปคาร ฟารมาแลป 

(ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501113, 18/08/2565

115 GLOVE DISP. NO.S_  400 BOX 45924 100,620.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

45,924.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501114, 18/08/2565

116 GLOVE DISP. NO.M_  100 BOX 45924 100,620.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

45,924.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501114, 18/08/2565

117 GLOVE DISP. NO.L_  16 BOX 45924 100,620.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

45,924.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501114, 18/08/2565

118 HISTA-OPH EYE DROP 0.05 %_  204 BO 2040 3,080.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร จํากัด

2,040.00

บริษัท ที เอ็น พี เฮลทแคร 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501115, 18/08/2565



119 Ceftazidime 1 gm inj  100 ขวด 1819 2,782.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

1,819.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501116, 18/08/2565

120 SYRINGE DISP.50ML.  4x20 PC 1198.4 3,220.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

1,198.40

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501117, 18/08/2565

121 CATGUT NO.4/0 RH ติดเข็ม 20MM  2x1  1920 1,920.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

1,920.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501118, 18/08/2565

122 CATGUT NO.5/0+NEEDLE 16mm  1x12 1920 1,920.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

1,920.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501118, 18/08/2565

123 SERETIDE EVOHALER 120 DOSE 25/250    84423 85,065.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

84,423.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501120, 19/08/2565

124 PARACETAMOL 500 mg. TAB.  24x1000 7680 7,680.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เฮลทตี้ มี จํากัด

7,680.00 บ.เฮลทตี้ มี จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501121, 19/08/2565

125 Calcitriol 0.25 mcg  10x100 TAB 2996 4,240.00 เฉพาะเจาะจง

บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด

2,996.00

บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล 

(ประเทศไทย) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501122, 19/08/2565

126 SOFATULLE SYNONYM  300 แผน 4800 4,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด

4,800.00

บริษัท แอสเซนท เมดิคอล 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501123, 19/08/2565

127 SIMVASTATIN 20 mg. TAB…  100x1000 45000 85,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

45,000.00 บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501124, 19/08/2565

128 D-5-N/2 1,000ml. INJ._  60 BAG 10120 12,190.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

10,120.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501125, 19/08/2565

129 D-5-W 1,000ml. INJ.  20 BAG 10120 12,190.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

10,120.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501125, 19/08/2565

130 NSS IRIGATE FOR EXTERNAL 1,000ml._   10120 12,190.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

10,120.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501125, 19/08/2565

131 DOXAZOSIN 2 mg. TAB._  140x100 TA 19590 26,732.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

19,590.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501126, 22/08/2565

132 PTU-PROPYLTHIOURACIL 50 mg. TAB._   19590 26,732.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

19,590.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501126, 22/08/2565

133 Warfarin 3 mg TAB…_  20x100 TAB 19590 26,732.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

19,590.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501126, 22/08/2565



134 Warfarin 2 mg TAB…_  50x100 TAB 19590 26,732.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

19,590.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501126, 22/08/2565

135 LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1 mg. TAB    19590 26,732.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

19,590.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501126, 22/08/2565

136 VITAMIN B 1-6-12 . TAB._  15x1000 TA 4800 8,025.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม จํากัด

4,800.00

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501127, 22/08/2565

137 TRAMADOL HCl CAP. 50 mg. TAB._  20  2800 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

2,800.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501128, 22/08/2565

138 ACYCLOVIR 800 mg. TAB.  10x50 TAB 2500 3,439.20 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

2,500.00

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบ

บอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501129, 22/08/2565

139 CLINDAMYCIN PHOSPHATE(4ml.) 600 m     4494 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

4,494.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501130, 22/08/2565

140 ISOSORBIDE SL. 5 mg. TAB.  1x500 TAB 321 405.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด

321.00

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501131, 22/08/2565

141 ASPIRIN 81 mg. TAB._  50x1000 TAB 7757.5 12,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

7,757.50

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501132, 23/08/2565

142 ROXITHROMYCIN 150 mg. TAB._  1x50  7555 11,135.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

7,555.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501133, 23/08/2565

143 AMITRIPTYLINE 25 mg.TAB.  3x1000 TA 7555 11,135.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

7,555.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501133, 23/08/2565

144 AMITRIPTYLINE 10 mg. TAB.  15x1000 7555 11,135.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

7,555.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501133, 23/08/2565

145 ALLOPURINOL 100 mg.TAB.  15x500 T 7555 11,135.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

7,555.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501133, 23/08/2565

146 CEFTRIAXONE 1 g. INJ._...  500 vial 6440 20,496.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

6,440.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501134, 23/08/2565

147 TRANEXAMIC ACID 250 mg inj  30 AMP 6440 20,496.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

6,440.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501134, 23/08/2565

148 OMEPRAZOLE  40 mg. INJ…  100 vial 6440 20,496.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.ภิญโญฟารมาซี

6,440.00 หจก.ภิญโญฟารมาซี มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501134, 23/08/2565



149 CETIRIZINE 10 mg. TAB._  20x500 TAB 1600 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

1,600.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501135, 23/08/2565

150 FLUOXETINE CAP. 20 mg. TAB.  20x50  5120 7,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

5,120.00

บริษัท ฟารมาแลนด (1982)

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501136, 23/08/2565

151 GLUCOSE STRIP  20x100 PC 13268 17,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

13,268.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501137, 23/08/2565

152 THREE WAY STOPCOCK T-WAY_  300 1941 3,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พี พี เอส ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด

1,941.00

บริษัท พี พี เอส ฮอสพิทอล

 ซัพพลาย จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501138, 24/08/2565

153 สติ๊กเกอรเทอรมอลส 8*4.8ซม.(1พันดวง/มว    35000 38,500.00 เฉพาะเจาะจง

วานิชภัณฑ

35,000.00 วานิชภัณฑ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501139, 24/08/2565

154 CHLORTETRACYCLINE EYE OINTMENT     4414 4,825.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

4,414.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501140, 24/08/2565

155 PHENYTOIN SODIUM CAP. 100 mg. TA    4414 4,825.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

4,414.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501140, 24/08/2565

156 FLUPHENAZINE DECANOATE 25mg./m     4414 4,825.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

4,414.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501140, 24/08/2565

157 LORAZEPAM 2 mg. TAB.  10x1000 TAB 9950 10,204.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

9,950.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501141, 24/08/2565

158 LORAZEPAM 0.5 mg. TAB._  10x1000 T 9950 10,204.20 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

9,950.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501141, 24/08/2565

159 ATORVASTATIN 40 mg TAB  300x30 TA 25500 225,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด

25,500.00 บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501142, 24/08/2565

160 DICLOXACILLIN CAP. 250 mg. TAB.  10  4500 5,510.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

4,500.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501143, 24/08/2565

161 CO-TRIMOXAZOLE 480 mg. TAB._  3x5  735 828.18 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โปลิฟารม จํากัด

735.00 บริษัท โปลิฟารม จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501144, 24/08/2565

162 ลูกประคบสมุนไพรแหง  110 ลูก 4950 4,950.00 เฉพาะเจาะจง

เครือขายหมอพื้นบาน

4,950.00 เครือขายหมอพื้นบาน มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501145, 25/08/2565

163 BERODUAL FORTE 4ml._  50x21 TUBE 5350 7,518.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอรโลจิสติกส

5,350.00

บริษัท ดีทแฮสม เคลเลอร

โลจิสติกส มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501146, 25/08/2565



164 NSS 0.9 % 1,000ml. INJ._  600 BOTT 25500 32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

25,500.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501147, 25/08/2565

165 NSS 0.9 % 100ml. INJ._  800 BAG 25500 32,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

25,500.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501147, 25/08/2565

166 CHLORPROMAZINE 50 mg. TAB.  6x100  3300 3,300.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

3,300.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501148, 26/08/2565

167 MONOPERSULFATE COMPOUD 5gm.   8560 8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

8,560.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501149, 26/08/2565

168 POSEZYME ND 5 Lt.  1 GALL 8560 8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

8,560.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501149, 26/08/2565

169 POSEZYME- LF 5 Lt.  1 GALL 8560 8,560.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด

8,560.00 บริษัท โพส เฮลทแคร จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501149, 26/08/2565

170 กระปองใสเสมหะ,อุจจาระ  5x100 PC 1670 2,020.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

1,670.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501150, 26/08/2565

171 ตลับยา ขนาด 5 กรัม_  2x100 ใบ 1670 2,020.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

1,670.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501150, 26/08/2565

172 ตลับยา ขนาด 10 กรัม  2x100 PIECE 1670 2,020.00 เฉพาะเจาะจง

ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย

1,670.00 ราน จี.เอ็ม.ซัพพลาย มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501150, 26/08/2565

173 FERROUS FUMARATE4 5mg/0.6ml (15     8424 9,347.52 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. โรงงานเลิศสิงหเภสัชกรรม

8,424.00

ห.จ.ก. โรงงานเลิศสิงหเภสัช

กรรม มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501151, 26/08/2565

174 d.T. VACCINE (1dose) 0.5 ml. INJ.  300 6300 9,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด

6,300.00 บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501152, 26/08/2565

175 RISPERIDONE 2 mg. TAB.  6x500 TAB 7800 10,590.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวฟารมา(ประเทศไทย) จํากัด

7,800.00

บริษัท นิวฟารมา(ประเทศ

ไทย) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501153, 26/08/2565

176 Ceftazidime 1 gm inj  100 ขวด 1819 2,782.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

1,819.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501154, 26/08/2565

177 ซองซิบใส 9*13ซม. NO.M  30 KG 5150 6,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

5,150.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501155, 26/08/2565

178 ซองซิบใส 15*23ซม. NO.XL_  20 KG 5150 6,600.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เชียงใหมเมดิคอล

5,150.00 หจก.เชียงใหมเมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501155, 26/08/2565



179 DOMPERIDONE 10 mg. TAB._  4x1000 632 1,280.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

632.00

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501156, 26/08/2565

180 GAUZE BANDAGE 4"X6 YD_  10x12 PC 32080 33,790.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

32,080.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501157, 29/08/2565

181 GAUZE PAD 3"X3"_  400 PACK 32080 33,790.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

32,080.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501157, 29/08/2565

182 ELASTIC BANDAGE 3"_  1x12 PC 32080 33,790.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

32,080.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501157, 29/08/2565

183 GAUZE BANDAGE 2"X6 YD  2x12 PC 32080 33,790.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

32,080.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501157, 29/08/2565

184 GAUZE BANDAGE 36"X100 YD ตัด 4 ทอ    32080 33,790.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

32,080.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501157, 29/08/2565

185 ELASTIC BANDAGE 4"_  3x12 PC 32080 33,790.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

32,080.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501157, 29/08/2565

186 GAUZE BANDAGE 3"X6 YD_  25x12 PC 32080 33,790.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

32,080.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501157, 29/08/2565

187 GAUZE PAD 2"X2"_  60 PACK 32080 33,790.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

32,080.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501157, 29/08/2565

188 COTTON 0.35 G. (กอนเล็ก)_  60 BAG 32080 33,790.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

32,080.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501157, 29/08/2565

189 ไมพันสําลีขนาด(กลาง) NO.M_  100x100 P 32080 33,790.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด

32,080.00 บริษัท ไอแคร เมดิคัล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501157, 29/08/2565

190 RESERPINE+HYDRALAZINE+HCTZ TAB.   6130 6,692.87 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

6,130.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501158, 29/08/2565

191 MODURETIC TAB.  10x500 TAB 6130 6,692.87 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

6,130.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501158, 29/08/2565

192 NORFLOXACIN 200 mg. TAB.  2x500 TA 6130 6,692.87 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

6,130.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501158, 29/08/2565

193 KETOCONAZOLE 200 mg. TAB.  3x100 6130 6,692.87 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

6,130.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501158, 29/08/2565



194 BETAHISTINE MESYLATE 6 mg. TAB.  6  6130 6,692.87 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

6,130.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501158, 29/08/2565

195 PARACETAMOL 500 mg. TAB.  28x1000 8960 8,960.00 เฉพาะเจาะจง

บ.เฮลทตี้ มี จํากัด

8,960.00 บ.เฮลทตี้ มี จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501159, 29/08/2565

196 THEOPHYLLINE 200 mg. TAB._  50x100 4500 6,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

4,500.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501160, 29/08/2565

197 EXTENSION TUBE #18 ._  500 เสน 3040 6,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้

3,040.00

บริษัท บีเวอร เมดิคอล 

อินดัสตรี้ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501161, 29/08/2565

198 COLOSTOMY BAG (ถุงอุจจาระ)_  200 PI 3040 6,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเวอร เมดิคอล อินดัสตรี้

3,040.00

บริษัท บีเวอร เมดิคอล 

อินดัสตรี้ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501161, 29/08/2565

199 ELECTRODE BLUESENSORผูใหญ  2x50 1712 2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

1,712.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501162, 29/08/2565

200 TRANSPORE 1"_  96 มวน 2140 2,140.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

2,140.00

บริษัท ดี เค เอส เอช

(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501163, 29/08/2565

201 SET I.V._  800 PC 12870 14,790.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

12,870.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501164, 30/08/2565

202 SYRINGE DISP.10ML._  20x100 PC 12870 14,790.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

12,870.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501164, 30/08/2565

203 FOLEY CATH NO.16_  100 เสน 12870 14,790.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

12,870.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501164, 30/08/2565

204 NEEDLE DISP. NO.20*1" 1/2-_  10x100 12870 14,790.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

12,870.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501164, 30/08/2565

205 AUTOCLAVE TAPE 1/2"_  20 มวน 7890 10,230.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

7,890.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501165, 30/08/2565

206 BOTTLE (180 ML.)  2x100 BOT 7890 10,230.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

7,890.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501165, 30/08/2565

207 กระบังหนาเลนสใส Face Shield  300 อัน 7890 10,230.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

7,890.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501165, 30/08/2565

208 ผาพันแผลชนิดยืด4"  6x12 มวน 7890 10,230.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

7,890.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501165, 30/08/2565



209 I.V. CATH NO.22_  400 PC 8220 10,697.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

8,220.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501166, 30/08/2565

210 หมวกดีสโพส  500 PIECE 8220 10,697.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

8,220.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501166, 30/08/2565

211 URINE BAG( 2000 CC.)_  200 PC 8220 10,697.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

8,220.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501166, 30/08/2565

212 I.V. CATH NO.24_  150 PC 8220 10,697.50 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

8,220.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501166, 30/08/2565

213 SET MICRODRIP  10 PC 9370 11,240.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

9,370.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501167, 30/08/2565

214 กลองทิ้งของมีคม  50 BOX 9370 11,240.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

9,370.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501167, 30/08/2565

215 NYLON NO.4/0 +NEEDLE  60 PC 9370 11,240.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

9,370.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501167, 30/08/2565

216 I.V. CATH NO.20_  400 PC 9370 11,240.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

9,370.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501167, 30/08/2565

217 ULTRASOUND GEL  2 BOTT 6180 22,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

6,180.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501168, 30/08/2565

218 ชุดพนยา(ผูใหญ)_  100 SET 6180 22,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

6,180.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501168, 30/08/2565

219 ชุดพนยา(เด็ก)_  10 SET 6180 22,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

6,180.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501168, 30/08/2565

220 ARM SLING NO.L  15 PC 6180 22,700.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

6,180.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501168, 30/08/2565

221 SYRINGE DISP. 5 ML_  20x100 PC 4211 302,665.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

4,211.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501169, 30/08/2565

222 FOLEY CATH NO.18_  20 เสน 4211 302,665.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

4,211.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501169, 30/08/2565

223 ENDOTRACHEAL TUBE NO.7.5_  5 เสน 4211 302,665.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

4,211.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501169, 30/08/2565



224 CATGUT NO.3/0 +NEEDLE(ติดเข็ม26 mm    4211 302,665.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

4,211.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501169, 30/08/2565

225 AIR-WAY NO.3 (80MM.) สีเขียว  30 PC 1409 3,265.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

1,409.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501170, 30/08/2565

226 ENDOTRACHEAL TUBE NO.5_  5 เสน 1409 3,265.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

1,409.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501170, 30/08/2565

227 FOLEY CATH NO.20_  20 เสน 1409 3,265.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

1,409.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501170, 30/08/2565

228 SUCTION TUBE NO.14_  30 PC 1409 3,265.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

1,409.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501170, 30/08/2565

229 กระดาษ EKG 210x140 mm  3 PACK 2850 2,850.00 เฉพาะเจาะจง

หจก. ซ.ีเอ็ม.เมด โซลูชั่น

2,850.00 หจก. ซ.ีเอ็ม.เมด โซลูชั่น มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501171, 30/08/2565

230 HUMULIN 30/70 100 u.(10ml.) INJ._  1  58853 88,596.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

58,853.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501172, 30/08/2565

231 NPH -INSULIN 100 iu.(10ml.) INJ._  10 58853 88,596.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

58,853.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501172, 30/08/2565

232 RI-INSULIN 100 iu. 10ml INJ.  2 vial 58853 88,596.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

58,853.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501172, 30/08/2565

233 HUMULIN 30/70 penfill 3ml. INJ_  150  58853 88,596.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

58,853.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501172, 30/08/2565

234 NPH INSULIN penfill 3 ml. INJ._  5x5 แ 58853 88,596.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

58,853.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501172, 30/08/2565

235 SPIRONOLACTONE 25 mg. TAB.  15x50  49800 71,517.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

49,800.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501173, 30/08/2565

236 SIMVASTATIN 40 mg  20x1000 TAB 49800 71,517.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

49,800.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501173, 30/08/2565

237 Pioglitazone 15mg_...  20x500 TAB 49800 71,517.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

49,800.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501173, 30/08/2565

238 AUGMENTIN -1000 TAB…  5x100 TAB 49800 71,517.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

49,800.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501173, 30/08/2565



239 ENALAPRIL 20 mg. TAB._  40x1000 TA 49800 71,517.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

49,800.00

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติ

คอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501173, 30/08/2565

240 SODIUM BICARBONATE 7.5% 50 ml. IN    1500 1,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

1,500.00

บริษัท แอตแลนติค ฟาร

มาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501174, 30/08/2565

241 GLIPIZIDE 5 mg. TAB._  100x500 TAB 5200 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

5,200.00

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง

 จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501175, 30/08/2565

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

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

27,000.00

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม 

(มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501176, 31/08/2565

243 METFORMIN 500 mg. TAB…  400x500 T 53500 80,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

53,500.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501177, 31/08/2565

244 DOXYCYCLINE CAP 100 mg. TAB.  1x50  4420 4,760.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

4,420.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501178, 31/08/2565

245 VERAPAMIL 40 mg. TAB.  6x250 TAB 4420 4,760.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

4,420.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501178, 31/08/2565

246 CAFERGOT TAB.  30x10 TAB 4420 4,760.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

4,420.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501178, 31/08/2565

247 MELOXICAM 7.5 mg. TAB.  4x100 TAB 4420 4,760.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส (1979) จํากัด

4,420.00

บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส 

(1979) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501178, 31/08/2565

248 ERIG 1000 IU.(Immunoglobulin) 5 ml.    4800 6,120.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด

4,800.00 บริษัท ไบโอจีนีเทค จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501179, 31/08/2565

249 ถุงขยะดํา 18*20  30 KG 3360 3,360.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

3,360.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501180, 31/08/2565

250 ถุงขยะ(แดง) 18*20  30 KG 3360 3,360.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา

3,360.00 หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501180, 31/08/2565

251 D-5-W 100ml. INJ._  20 BAG 820 970.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

820.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501181, 31/08/2565

252 D-5-W 1,000ml. INJ.  20 BAG 820 970.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด (มหาชน)

820.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส 

โปรดัคส  จํากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501181, 31/08/2565

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 35,489.00     35,489.00  เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 0652011

35,489.00                                35,489.00                               เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

2 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 4,500.00       4,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650050

4,500.00                                 4,500.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

3 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,444.00       1,444.00    เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650051

1,444.00                                 1,444.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

4 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 5,500.00       5,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด บ.แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650052

5,500.00                                 5,500.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

5 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 6,350.00       6,350.00    เฉพาะเจาะจง บ.บลู สไมล เมดิคัล ซัพพลาย จํากัด บ.บลู สไมล เมดิคัล ซัพพลาย จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650053

6,350.00                                 6,350.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

6 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 14,724.00     14,724.00  เฉพาะเจาะจง บ.ดารฟ (ประเทศไทย) บ.ดารฟ (ประเทศไทย) เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650055

14,724.00                                14,724.00                               เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

7 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 2,646.00       2,646.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650056

2,646.00                                 2,646.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

8 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 6,420.00       6,420.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650057

6,420.00                                 6,420.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

9 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 27,563.20     27,563.20  เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650058

27,563.20                                27,563.20                               เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

วันที่  1 - 31  สิงหาคม 2565

ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ   สชร.1

                                                                        แบบสรุปแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม 2565

                                                                     ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วงเงินจัดซื้อหรือ ราคากลาง รายชิอผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จัดจาง (บาท) (บาท) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

10 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 8,320.00       8,320.00    เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 0652059

8,320.00                                 8,320.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

11 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,400.00       1,400.00    เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650060

1,400.00                                 1,400.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

12 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 4,091.68       4,091.68    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650061

4,091.68                                 4,091.68                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

13 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,560.00       1,560.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเอส ออลล จํากัด บ.ดีเอส ออลล จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650062

1,560.00                                 1,560.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

14 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 8,534.32       8,534.32    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650063

8,534.32                                 8,534.32                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

15 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 4,620.00       4,620.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) จํากัด บ.เอส.ด.ี ทันตเวช (1988) จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650064

4,620.00                                 4,620.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

16 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 2,215.00       2,215.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650065

2,215.00                                 2,215.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

17 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 4,250.00       4,250.00    เฉพาะเจาะจง บ.ซูมิตร 1967 จํากัด บ.ซูมิตร 1967 จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650066

4,250.00                                 4,250.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/08/2565

18 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 3,600.00       3,600.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดารฟ (ประเทศไทย) บ.ดารฟ (ประเทศไทย) เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650067

3,600.00                                 3,600.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.31/09/2565

นางสาว ทิพวรรณ  มะลิ

ผูรายงาน

วันที่  1 - 31  สิงหาคม 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
17,084 17,084 เฉพาะเจาะจง บริษัท N Health 17,084 บริษัท N Health 17,084 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650211     

ลงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖5

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซแล็บจํากัด 36,000 บริษัทเอ็กซแล็บจํากัด 36,000 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650137   

ลงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖5

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 35,000 35,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทบานตนไมการแพทย 35,000 บริษัทบานตนไมการแพทย 35,000 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650138   

ลงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖5

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 12,365 12,365 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอรแอดวานซจํากัด 12,365 บ.แล็บมาสเตอรแอดวานซจํากัด 12,365 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650139   

ลงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖5

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กชแล็บจํากัด 5,000 บริษัทDKSH 5,000 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0650140   

ลงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕๖5

การจัดชื้อแบบเฉพาะเจาะจง
 จํานวน 

105,449 บาท

ลงชื่อ      พรพิมล  โปงแยง      ผูรายงาน

( นางสาวพรพิมล โปงแยง )

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ

กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วันที่ ๑-31ดือน สิงหาคม ๒๕๖5

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖5
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