
แบบ สขร.1

ที่ งานที่ซื้อหรือจัดจาง
วงเงินจัดซื้อ

ราคากลาง วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคา รายชื่อผูไดรับคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป ระยะเวลาที่ไดจัดซื้อ

หรือจัดจาง(บาท)
(บาท) และราคาที่เสนอ จัดจาง

1 TRANSPORE 4"_  5x3 BOX 3381.2 3,540.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

3,381.20 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501182, 02/09/2565

2 WATERPROOF STERILE BANDAGES "3M"  2x100 PC 3381.2 3,540.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

3,381.20 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501182, 02/09/2565

3 TRANSPORE 1"_  60 มวน 3381.2 3,540.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

3,381.20 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501182, 02/09/2565

4 เทปผานุมทางการแพทย 4" 10cmX10cm(fixomull)  1 BO 3381.2 3,540.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

3,381.20 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501182, 02/09/2565

5 SILYMARIN 70 mg. TAB.  1x250 TAB 2150 213,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

2,150.00 บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501183, 02/09/2565

6 CARBAMAZEPINE 200 mg. TAB.  2x500 TAB 2150 213,890.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด

2,150.00 บริษัท ฟารมาแลนด (1982) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501183, 02/09/2565

7 SERTRALINE HCL. 50 mg. TAB…  4x500 TAB 4000 10,058.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

4,000.00 บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501184, 02/09/2565

8 GEMFIBROZIL 600 mg. TAB._  20x100 TAB 2000 2,000.00 เฉพาะเจาะจง

บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด

2,000.00 บ.พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501185, 02/09/2565

9 ORPHENADINE+PARACETAMOL  TAB._  20x500 TAB 3852 3,852.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

3,852.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501186, 02/09/2565

10 TRAMADOL HCl 100 mg/2ml. INJ.  200 แอมป 6820 7,043.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

6,820.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501187, 02/09/2565

11 TRIAMCINOLONE (5ML.) 10 mg./ml. INJ.  30 vial 6820 7,043.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

6,820.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501187, 02/09/2565

                                    แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2565

วันที่ 1 - 12 กันยายน 2565

กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค โรงพยาบาลสูงเมน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร



12 FUROSEMIDE 10 mg./ml. 2ml. INJ.  300 แอมป 6820 7,043.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

6,820.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501187, 02/09/2565

13 DEXAMETHASONE 4 mg./ml. INJ._  400 แอมป 6820 7,043.00 เฉพาะเจาะจง

ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่

6,820.00 ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอรี่ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501187, 02/09/2565

14 GLYCERYL GUAIACOLATE  100 mg. TAB._  20x1000 T 2760 3,017.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

2,760.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501188, 02/09/2565

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

บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด

1,194.12 บริษัท แมคโครฟารแลบ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501189, 02/09/2565

16 SIMETHICONE 80 mg. TAB._  10x500 TAB 1551.5 1,551.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อารเอ็กซ จํากัด

1,551.50 บริษัท อารเอ็กซ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501190, 02/09/2565

17 NYLON NO.5/0 +NEEDLE  4x12 PC 3080 3,830.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

3,080.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501191, 05/09/2565

18 SPINAL NEEDLE NO.22  30 pc 3080 3,830.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

3,080.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501191, 05/09/2565

19 EXTENSION T-CONNECTOR_  5x50 PC 3210 3,210.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

3,210.00 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501192, 05/09/2565

20 POLY-OPH EYE DROP 5 ml.  144 BOTT 2528.64 2,528.64 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด

2,528.64 บริษัท แสงไทยเมดิคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501193, 05/09/2565

21 SPRINT ปูนพลาสเตอร 6"( SLAB 6")  1 BOX 3000 3,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

3,000.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501194, 05/09/2565

22 ATENOLOL 50 mg. TAB._  20x500 TAB 2980 4,998.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

2,980.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501195, 06/09/2565

23 METHYLDOPA 250 mg. TAB.  2x500 TAB 2980 4,998.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

2,980.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501195, 06/09/2565

24 METOPROLOL TARTRATE 100 mg. TAB.  20x500 TAB 7600 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

7,600.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501197, 07/09/2565

25 Ceftazidime 1 gm inj  200 ขวด 3852 5,564.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

3,852.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501198, 07/09/2565

26 LOSARTAN POTASSIUM 50 mg. TAB…  100x1000 TA 60000 110,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

60,000.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501199, 07/09/2565

27 ATTEST INDICATOR 1262(Spore test)  50 อัน 3500 3,500.00 เฉพาะเจาะจง

บ.นําวิวัฒนการชาง(1992)จํากัด

3,500.00 บ.นําวิวัฒนการชาง(1992)จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501200, 08/09/2565



28 NEEDLE DISP. NO.24*1"1/2_  5x100 PC 12545.5 13,350.75 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

12,545.50 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501201, 08/09/2565

29 SYRINGE DISP. 3ML._  30x100 PC 12545.5 13,350.75 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

12,545.50 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501201, 08/09/2565

30 FOLEY CATH NO.14_  10 เสน 12545.5 13,350.75 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

12,545.50 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501201, 08/09/2565

31 SET I.V._  1,000 PC 12545.5 13,350.75 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

12,545.50 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501201, 08/09/2565

32 เสื้อกาวนพลาสติกครึ่งตัว  300 ตัว 6000 9,000.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

6,000.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501202, 08/09/2565

33 SOFATULLE SYNONYM  300 แผน 4800 4,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด

4,800.00 บริษัท แอสเซนท เมดิคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501203, 08/09/2565

34 NSS 0.9 % 100ml. INJ._  700 BAG 19260 24,403.00 เฉพาะเจาะจง

      

(มหาชน)

19,260.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด 

(มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501204, 08/09/2565

35 NSS IRIGATE FOR EXTERNAL 1,000ml._  300 ขวด 19260 24,403.00 เฉพาะเจาะจง

      

(มหาชน)

19,260.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด 

(มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501204, 08/09/2565

36 STERILE WATER FOR INJ. 100ml.  50 BAG 19260 24,403.00 เฉพาะเจาะจง

      

(มหาชน)

19,260.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด 

(มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501204, 08/09/2565

37 STERILE WATER IRRIGATE 1,000ml._  50 BAG 19260 24,403.00 เฉพาะเจาะจง

      

(มหาชน)

19,260.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด 

(มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501204, 08/09/2565

38 D-5-N/2 1,000ml. INJ._  40 BAG 19260 24,403.00 เฉพาะเจาะจง

      

(มหาชน)

19,260.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด 

(มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501204, 08/09/2565

39 ENALAPRIL 5 mg. TAB._  200x1000 TAB 44200 111,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

44,200.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501205, 08/09/2565

40 ENALAPRIL 20 mg. TAB._  20x1000 TAB 44200 111,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

44,200.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501205, 08/09/2565

41 สติ๊กเกอรเทอรมอลส 8*4.8ซม.(1พันดวง/มวน)  100 มวน 35000 38,500.00 เฉพาะเจาะจง

วานิชภัณฑ

35,000.00 วานิชภัณฑ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501206, 08/09/2565

42 COTTON 450 G. (สําลีปอนด)  40 BAG 4600 4,600.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทยกอส จํากัด

4,600.00 บริษัท ไทยกอส จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501207, 09/09/2565

43 SERETIDE EVOHALER 120 DOSE 25/250MCG._  100 B 56282 56,710.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิลลิคฟารมา

56,282.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501208, 09/09/2565



44 BISACODYL 5 mg. TAB.  10x1000 TAB 2000 3,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด

2,000.00 บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501209, 09/09/2565

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

บริษัท ซิลลิคฟารมา

53,500.00 บริษัท ซิลลิคฟารมา มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501210, 09/09/2565

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

บริษัท ยูนีซัน  จํากัด

2,568.00 บริษัท ยูนีซัน  จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501211, 09/09/2565

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

บริษัท พี พี เอส ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด

1,941.00 บริษัท พี พี เอส ฮอสพิทอล ซัพพลาย จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501212, 09/09/2565

48 NIFEDIPINE 20 mg. TAB._  150x100 TAB 11030 27,860.44 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

11,030.00 บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501213, 09/09/2565

49 Methotrexate 2.5 mg tab  4x100 TAB 11030 27,860.44 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด

11,030.00 บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501213, 09/09/2565

50 GLIPIZIDE 5 mg. TAB._  300x500 TAB 18000 45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

18,000.00 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501214, 09/09/2565

51 STERILE WATER FOR INJ. 100ml.  60 BAG 720 963.00 เฉพาะเจาะจง

      

(มหาชน)

720.00

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปตัส โปรดัคส  จํากัด 

(มหาชน) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501215, 09/09/2565

52 COLCHICINE 0.6 mg. TAB._  10x500 TAB 10290 27,502.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

10,290.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501216, 09/09/2565

53 HYDRALAZINE HCL 25 mg. TAB._  30x500 TAB 10290 27,502.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

10,290.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501216, 09/09/2565

54 DICYCLOMINE HCL. 10 mg. TAB._  5x1000 TAB 10290 27,502.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

10,290.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501216, 09/09/2565

55 Chlorhexidine gluconate 0.12% 180 ml sol.  30 bot 1587.8 1,670.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

1,587.80 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501217, 09/09/2565

56 CHLORHEXIDINE SOL. 4 % (450ml.)_หัวปม  10 BOTT 1587.8 1,670.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด

1,587.80 บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501217, 09/09/2565

57 GLUCOSE STRIP  50x50 PC 16585 21,250.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

16,585.00 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501218, 12/09/2565

58 BLOOD SET (ชุดใหเลือด)  100 PC 1712 1,800.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย)

1,712.00 บริษัท ดี เค เอส เอช(ประเทศไทย) มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501219, 12/09/2565



59 GLOVE NO.8 ไมมีแปง STERILE_  100 คู 4360 7,560.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

4,360.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501220, 12/09/2565

60 CATHETER RED NO.14  3 PC 4360 7,560.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

4,360.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501220, 12/09/2565

61 CATHETER RED NO.16  3 PC 4360 7,560.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

4,360.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501220, 12/09/2565

62 GLOVE NO.7.5 ไมมีแปง STERILE_  100 คู 4360 7,560.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.อินสทรูเมนท แล็บ

4,360.00 หจก.อินสทรูเมนท แล็บ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501220, 12/09/2565

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

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

45,000.00 บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501221, 12/09/2565

64 GLIPIZIDE 5 mg. TAB._  300x500 TAB 15600 45,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด

15,600.00 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501222, 12/09/2565

65 FERROUS FUMARATE 200 mg. TAB._  50x1000 TAB 12500 21,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตารแลบ

12,500.00 บริษัท พาตารแลบ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501223, 12/09/2565

66 FOLIC ACID 5 mg. TAB.  30x1000 TAB 12500 21,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตารแลบ

12,500.00 บริษัท พาตารแลบ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501223, 12/09/2565

67 VITAMIN C 100 mg. TAB._  10x1000 TAB 12500 21,100.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พาตารแลบ

12,500.00 บริษัท พาตารแลบ มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501223, 12/09/2565

68 SIMVASTATIN 40 mg  10x1000 TAB 24750 37,028.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

24,750.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501224, 12/09/2565

69 Pioglitazone 15mg_...  30x500 TAB 24750 37,028.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

24,750.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501224, 12/09/2565

70 AUGMENTIN -1000 TAB…  4x100 TAB 24750 37,028.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

24,750.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501224, 12/09/2565

71 SPIRONOLACTONE 25 mg. TAB.  10x500 TAB 24750 37,028.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

24,750.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501224, 12/09/2565

72 RI-INSULIN 100 iu. 10ml INJ.  5 vial 24750 37,028.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด

24,750.00 บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501224, 12/09/2565

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

บริษัท เมดดิไฟว ฟารมา จํากัด

3,500.00 บริษัท เมดดิไฟว ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501225, 12/09/2565



74 CLINDAMYCIN HCL 300 mg. cap  20x100 TAB 5200 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูเมดา จํากัด

5,200.00 บริษัท ยูเมดา จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501226, 12/09/2565

75 SALBUTAMOL 2 mg/5ml (60ml.) SYR.  120 BOTT 1348.8 1,348.80 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน

1,348.80 บริษัท เกรทเตอรมายบาซิน มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501227, 12/09/2565

76 LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1 mg. TAB._  13x500 TA 2275 4,095.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล

2,275.00 บริษัท เอส พี เอส เมดิคอล มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501228, 12/09/2565

77 Levodopa 100mg  + Carbidopa 25mg  10x100 TAB 2835.5 3,850.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด

2,835.50 บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดดิ้ง จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501229, 12/09/2565

78 FUROSEMIDE 250 mg. (25ml.) INJ.  50 แอมป 2000 2,033.00 เฉพาะเจาะจง

    

จํากัด

2,000.00

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส (1969) 

จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501230, 12/09/2565

79 DICLOXACILLIN CAP. 250 mg. TAB.  10x500 แค็บซ 4500 5,510.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด

4,500.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม (มหาชน) จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501231, 12/09/2565

80 TRIHEXYPHENIDYL 2 mg. TAB.  15x1000 TAB 2850 3,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด

2,850.00 บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501232, 12/09/2565

81 PROPRANOLOL 10 mg. TAB._  12x1000 TAB 2660 3,856.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

2,660.00 บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501233, 12/09/2565

82 TRIAMCINOLONE ORAL PASTE 0.1 %  4x25 SAC 2660 3,856.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

2,660.00 บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501233, 12/09/2565

83 GLYCERYL GUAIACOLATE  100 mg. TAB._  25x1000 T 3750 3,771.75 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด

3,750.00 บริษัท ทีแมนฟารมาซูติคอล จํากัด มีคุณสมบัติตามวิธีการจัดซื้อ 6501234, 12/09/2565

วรนิทรด์า    เรอืงรนิทร์

          ผูร้ายงาน



แบบ   สชร.1

                                                                        แบบสรุปแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2565

                                                                     ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วงเงินจัดซื้อหรือ ราคากลาง รายชิอผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จัดจาง (บาท) (บาท) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจาง ทําฟนปลอม 41,384.00      41,384.00   เฉพาะเจาะจง บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด บ.เอ็กซา ซีแลม จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 0652012

41,384.00                                 41,384.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

2 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 4,481.16        4,481.16     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650068

4,481.16                                  4,481.16                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

3 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 7,600.00        7,600.00     เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด บ.แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650069

7,600.00                                  7,600.00                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

4 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 3,590.92        3,590.92     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650070

3,590.92                                  3,590.92                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

5 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 8,506.50        8,506.50     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650071

8,506.50                                  8,506.50                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

6 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 8,988.00        8,988.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650072

8,988.00                                  8,988.00                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

7 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,881.00        1,881.00     เฉพาะเจาะจง บ.ดารฟ (ประเทศไทย) จํากัด บ.ดารฟ (ประเทศไทย) จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650073

1,881.00                                  1,881.00                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

8 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 3,840.00        3,840.00     เฉพาะเจาะจง บ.เด็นท-เมท จํากัด บ.เด็นท-เมท จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650074

3,840.00                                  3,840.00                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

9 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 2,960.00        2,960.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650075

2,960.00                                  2,960.00                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

วันที่  1 - 12  กันยายน 2565

ที่ งานจัดซื้อหรือจัดจาง วิธีซื้อ/จาง



แบบ   สชร.1

                                                                        แบบสรุปแผนการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2565

                                                                     ฝายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วงเงินจัดซื้อหรือ ราคากลาง รายชิอผูเสนอราคาและ ผูไดรับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

จัดจาง (บาท) (บาท) ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

10 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 11,190.00      11,190.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650076

11,190.00                                 11,190.00                                 เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

11 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 2,615.00        2,615.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650077

2,615.00                                  2,615.00                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

12 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 1,700.93        1,700.93     เฉพาะเจาะจง บ.บลู สไมล เมดิคัล ซัพพลาย จํากัด บ.บลู สไมล เมดิคัล ซัพพลาย จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650078

1,700.93                                  1,700.93                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

13 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 8,500.00        8,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด บ.ไดรว เด็นทั่ล อินคอรปอเรชั่น จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650080

8,500.00                                  8,500.00                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

14 จัดซื้อ วัสดุทันตกรรม 3,675.00        3,675.00     เฉพาะเจาะจง บ.วี อาร พี เดนท จํากัด บ.วี อาร พี เดนท จํากัด เปนผืมีคุณสมบัติตาม 650081

3,675.00                                  3,675.00                                  เงื่อนไขวิธีเฉพะเจาะจง ลว.19/09/2565

นางสาว ทิพวรรณ  มะลิ

ผูรายงาน

วันที่  1 - 12  กันยายน 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
25,505 25,505 เฉพาะเจาะจง บริษัทกรุงเทพอารไอเอแล็บจํากัด 25,505 บริษัทกรุงเทพอารไอเอแล็บจํากัด 25,505 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 0640212   

   ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖4

2 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 32,100 32,100 เฉพาะเจาะจง หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ 32,100 หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ 32,100 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0640143   

   ลงวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖4

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็กซแล็บจํากัด 36,000 บริษัทเอ็กซแล็บจํากัด 36,000 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0640144   

  ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖4

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 46,800 46,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทเฟรมเมอร จํากัด 46,800 บริษัทเฟรมเมอร จํากัด 46,800 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0640145  

 ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖4

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 56,000 56,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทDKSH 56,000 บริษัทDKSH 56,000 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0640146  

 ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖4

5 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 8,295 8,295 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอรแอดวานซจํากัด 8,295 บ.แล็บมาสเตอรแอดวานซจํากัด 8,295 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0640147   

  ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖4

6 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง
บริษัทคิวเอสอินเตอรเนชั่นแนล

จํากัด
4,500

บริษัทคิวเอสอินเตอรเนชั่นแนล

จํากัด
4,500 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 0640148   

  ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖4

7 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 191,180 191,180 E-bidding บริษัทเมดิทอปจํากัด 191,180 บริษัทเมดิทอปจํากัด 191,180 คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด
ใบสั่งซื้อเลขที่ 0640149   

  ลงวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖4

การจัดชื้อแบบเฉพาะเจาะจง

 จํานวน 

209,200.00

บาท

ลงชื่อ     พรพิมล  โปงแยง    ผูรายงาน

( นางสาวพรพิมล โปงแยง )

นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน  ๒๕๖4

กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลสูงเมน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร

วันที่ ๑-12 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 



.:-!~.~;~?.~~~:.~.L;'.1.~}~}~~~-~:!~2~~1.~i -~~~ .. :~~?}~2~~~-~!.'f!:!~~~-~~.:~~-~i ••••••••••••••••••• }~~@~~~.~~.~:.~ .. -::'..~~~::: .. 
01.,;o L~a111•'icr•Gm•L•1•.i OR'o.:'.oaoo..io 

ai'tio.oo Ql~0.00 .,,; 1'l1f'lf'IE~i;1L111~i i.l~tUl\'IPort USB .............................................................................................................. 

.. ~~ .. 2~.~~~:i.?2~~:'.~~~~-~2.; ~:?,~~;?,?, !'::?.~~;?.?.. -~~?.~.~~:~2~~~ .. :-!~!.';~?~~-~~~••••••••••••• -~~~:~:.~:'.~.~~ L~~@~~~.~~-~:.~ .. ~~(.'!_~?~::: .. •••••••••••·•••••·•••••••• 
............................................................... ································································ ~:?.~~- :~~?~~?~~~'."!:::.~:~!.~ !~::~?.!!:.'?!7.0: . ::~;:: i~~~~~~~;:~~i~;:;2?:~~~~:~?:~0.~~~Y.~~~~~:~~~:~~~~?:~~~~:~~~~:~~~~:; :::::~;~;.;.;;;.: :::::i;~;~;;;: :~;~;~;.;;;;~~ .:-!~.~;~;L~~;~?}.}~~~'f.~~2~~;'.'!:-f~:-:1:!!'. -~~~-~;:~.~;~.~-~-~~~~(~:~~-~:1.'f~~-~1................ ..'~~~~~~~.~~~.~::! .. ~(.'!~~::: . 

.......• .........•.........• ···················· .......................................................................................................................................................•.... ~:'.".?.?.. !!~?~'!'!~~~'."!::.~~:~~-~ !~~?.~~~~.'?.'?.'?.~ 

aoo L1au1'111"1iLg.,,1•L~1•~• OR'o<l'.oooooio ........................................................................................... 
•••••·••••••••••••• .. L.~~@~~~.~~.~~~ .. ~of~~::: . 
......... ~:?.?.?.. ~~~?~~?~\~'.f!::.L.~:;.~~ ••••••••••••••••••• ~~?.?.?.?.?. . 

................... ~~@~:~~.~§.~::: .. ~~'!!.~~::: . 

......... ?:::!~?.. !!~?~~?~\~~::.L.~~~?~ !~::'.'_'.~~:.'?.'!;':'. . 
Lilu.;'jj~rua~t1"•1lJ i!J.V..i!<>cl'.I:>.:'. .. ~ .. , . doc.co doo.oo .,., 1l'l~flE~;;1Ll1rni i.lillU1\'lll'1'11\J1o1jjnLL11t111VVi11l ............. \ .. 

.. ~!: .. ~~.~~~:t.?2!.~'.1.'f2~.'.':.:2~.~2: ~::'.~?.;?.?. ?:::!:':?.:?.?. .. ~~?.~.:7.:~.:~~~- .:-!~.~:~?~~.~-~~ ~~-~-~:.~~~.~~ .........................•.................. 

.. ~~ .. i:.~~~-~~~~~::~.'f.~~:~~.:~~-~:~~~-~.?:~.<f.~.!!: ~!~~;?,?, ?::~~;?,?, .. ~~?.~.:~~~2~~~. .~;~~l~~2~~-~!'!~.~-~~~~~-~~2~~:~!~1~~:.~:~~ .. ~~~-~~!.2~.~-~~~~-~.:~.~-~-~~:~~:.~!:i:}~~:.~:.~~. ••••••·•••••••••••• .. L.~~@~~~.~0i.~:.~ .. ~~(.'!_~~::: .. ••••••·•••••·••••••·••·•·• 
•••••••• ••••••••••••••••••"•"••••••••••••••••••··••••••·••••••··••••·• .. •·••••••••••••••••••••••••••••••·• •••••••••••••••••••• ••••••••••• .. ••••••• ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• .. ••••• .. ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••·•••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ~!~~. ~!~?~~?~~~~::.L.~:~~~. ••••••••·•·•••••••• ~~.~~-~.-.'?.'!'.~~••••• 

••••••••••••••••••• .. L.~~lli!~~~-~0i.~:.~ .. ~~(.'!_~~::: . 
......... ~:~:i:~. :~~?~~~~~'.f!'.'~L.~:~~~ ·········•·•••••••· ~~!'.!:~:.'?.'!'.'!'.~!! . 

................... ~~~~~:~~.~~-~::: .. ~~(."!~~~ . 
•••••.• ~~:::'.':'~. L'la111efiiiLgYi1•L~1•~• IV..i•l<fi>i!o/oC::o..i'o<I'. ···~··· ~~;:~~~~~~~~~-~~~~~~~-~tj~~:·~;~~~:~~·~-~~~~-~~-~~~······················ .·.·.·.,_·.·~ .. ·: . .,_·.·.,_·.·.,.··.:.o.··.o.·.·.· •••••• "'.·.· -=.·L.·.:.,.·.· . .,_·.·~ •• ·.:o.·.· o.·.·.· ·;ra:~~-~~:~~~~~· -~~·~·~·L~~~l~~tl~~~;·,~····················· .. ·········· -~~~~-~~~l~~tl~~~~,;··············•·················· ··:~~~~~~~·~;r.;~~·· ~;/~~;,;~·· ··························] ........ . ; .. ; : .. ; ;\ ··················· ······"-·"··············· ·························· 

........ . ~~:~~~- :~~?~~?~~~~::.\~:::~~ ··················· !~?.?.~:'.'(.'?.'!;?.?.::~ 

... !! ~:i_~,~!!~~?.':>:~f .. Y.:~.Lf:':'.1.~~~Y.~~!!~~~.~~~:'.~.~~~~~~~:~~~~~~:~~~~ '.'::~~?.;?.?. ~:~?.;?.?.. -~~~-~.;~~~2~.~?. .°!!:1~~~~.:~~.;~~-.~~~~~?~~!!!:~?.1~.~~~~~:.L~~? ~:1.~~?.~~~;~~.:?~~~:.~::r:~1~~~~-~~~~:.L.~~i \~~@~~~.~0i.~::: .. ~~(.'!.~~::: . 

..•..... ..............•........... ···································•···································•·· ···················· ..............•...•. .. ········•············•·························•··············· ~:'.".?!?.. ~~~?~~~~~'."!::.~~~::~~ ··················· ~~.'?!!.?.'?.~'.". . 

... :! •.. ~~-~,!.1!!~~:.L~~f .. Y.:~.Lf:':'.1!'.~:'f~~.~~P.~Y..~~.lf~?.~ .. ~.'!:?.'.'! ~:?.?.?.;?.?. ~:?.?.?.;~~. .~~?.~.:7.~~2~.~~ .. :-!~!.':~?.~~~~~.L;'.1.~}~}~~~~~~2'.~.~~ -~~~.:~~-~~2~'.~.~}~~:!~~~-~~.=~~.~-~.................. . L.~~@~~~.~0i_~:_~ .. ~:;(.~~::: . 
•••••••••~:?.?.?.. ~!~?.~~?~~~~::.L.~:~~~ •••••••••• .. •·••••• :?.~~~.'?.'!:'?.'?.'.!:: . :::~::: ~~~~~;~~~~~~~~:~~?~~;~~~~~;:~~;:~:~;:;~~~:~~~~;.~:~;(:::::::::::::::::::: :::~~;;.;.;.;;.;.: :::~~;;.;;;;.;: :~;~;:~~;~~;,~;: :~~~~~;~:~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~~~~~~.~~-~::: .. ~~(.'!.~~::: .. ·························· 

......................................................................................................... ~ ~::!~~~- ~~:!?~.~?~~~:"!~~-~.~~::~;'. ::.c:~!.?.~~:: . 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

... ~ ~:.~~:-!~.:~?.ij,:~.~~~-~-~:~~ .. :;!°!;.Y.:7.~.:~~-~.':'.~~~:~~-~~~ ??'.':::'!'.':~;?.?. ~?::::?:?::?.~. -~~~.i:i.:~~~2~.~~- .:-!~.~::'.;'~~-~~~~-~~~~:!~ -~~~-~;:~~~}.:~.~-~~~:J.~ . 

-~~~.~.:~~~2~.~~. 52~~':':>:~0~ ~:~~':.~~~~ ..L.~~lli!~~~-~0i.~:.~ .. ~~'!.~~::: . 
<lli!oo L1au1efiiiLgv.1m1•~• i!J/.:., ................... . 

cn~o.oo m!Jo.oo ........................................ ... '.': 2~.~~~~?2~~.~~~~-~.:.~:::~!!'.1.:~~-~~2~~~~?: . 

········ .-...................................... . ········~···································~·················· 
... ~ ~:'_~~!!~:!'!:~?:i~:'.~2:.~~:r!~.~::'.~!!~:~:-f~~.'f.L!.1~~-~~~!'!:.:~~'f.................. . '.'::~?,?,;?,?, •..... ~::::?.?.:?.?.. -~~?.~.:~:~2~.~~. .:-!~.~;~;L~~;~.~.~~~~'f.(~2~~.::~}:-:i:!!'. -~~-~-~;~~:!:~.~-~~~~~~~.'!~'.1_~:1.'f~~-~1 \~~@~~~-~0i.~~;! .. ~(~~~::: . 
........ ······························································· ································································ ~!~;:~. ~~~?~"!?~~~~::-'..~~~~~:: !~~~~~!?:?~.<?.::'!! 
... ~ ~~-~~~~~2~~:'.~~~~.~2.~:.~~;';~~~~.~~~~ ?.~?.;?.?. ~'.','.~;?.~. -~~~.i:i.:~~~2~.~~- .:-!~.~ .. ~?.~~.~.~~ ~~.~ ': ~~-~:'.~.~~ \~~@~~~.~~.~:.~ .. ~:?(.'!.~:::~::: . 

i!J<to L1au1iiiiLgv.1••~1•~• IN'o<l'.oel-oi!J,; 

··················· }.~~@~~~.~.~:.~ .. ~~~::: ·························· 
......... !'::!!:!~. :?~?!.~?~~~'."!:~.~~~~~~ !~~?.!:~?.~:?.'?.?.:'. 

... ~ i:.~~:~:?.~~2=.~·~;~~~~-~:::~::~!'.~.!1.~';J.~2~l;J .. ~.~~............................ . !::?,;!~;?,?, !::!!;!~;?.?,. -~~?.~.:7.:~2~.~~ .. ~?:¥.'f'.1.:-f~::~:.':l~.~~~-~2~~ ~?.~ .. 'f.::1.L!'J~~J.~~~-~:~!J. . 

Lfl'tl'i!LLflZ-illYI 
'tJij~ft'l!'lr"';ll 

oVll11n11~lum~~ll 

u.uuil~'IJtJiiln1-a~1til'Um-a~lil~e:i~lil'11.:11'U-ae:iut~e:i'IJ n'Uf.nt.1\1 m<t'bct 

n~a.J.:11\loWil~ LWWE.11'U1iil\l.:lbll'IJ a1un'31'1Ji11ll1'at'1Hf'tl~.:i\'11'1i1U.'W~ 
41 d \ Q,I 

1\l'VI (i)- :>l!l n'Uf.11V'IJ 1£1<t'bct' 

., 



.. ?::'! .. 1~".l.~:'!~:~:.~~i.~~.~.:=.~~:v:~.~:.~~:'!~~~~~ ~:i::::~~;'?.'?. ~~::":~:::'?.'?.. -~~~.~.:~~~2~.~? .. ~:~:~~.~'!.'~~~~-~-~~:! ~::~ .. ~~~'!.:~.~.~~~-~-~~................................ ..:~:!@~~~.~~~:.~ .. ~!'.(.~~~ . 

::~;:: i;,~~~~;~;~~i~;.;:~;;~~~:~;~~~~;~~i,;~;~~;;~i.~~~~~;~~~~;~:~::::::: :::::~;i;;:;.;.: :::::;;i;;;;;: :~~;?.;:~~;~2;~~ :;.;:;:~:·~~:~:~)~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :~~;:~:;;~;~;:~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::~~'.~~~: ::~~;~~~~~~~~~ ~~(.~~~:: ~::~~~::::=:::::: 
........ .. ?::~::::. :!~:'.\.~?.~~~~:~.\~::;~.~ 9::!:?.~~.?.'?.?.'?.~~. 

.. ~:! ~1~~~~P.~~::~~.i.~~~~::~~~-~:~:~~~ ~~~~~2::-!~ ~~:2~:?;~~. 

-~~?.~.:~:~~~-~~- -~~.0:~?.~~~:.~.·~!'!~:!!~~~.~!:'~~:~!!i -~~~.:~.~~~~~'.:~.~~::~~~~?.~~~:~~i.................. ..:~:!~~!!~~.~~.~:~ .. '!!,!'.(,<!,~~~ . 
..................... .. ~:~'!:?.. :~~:'.\.:i?~~~Y!:~\~::;~~ 9.~~:?~.'?.~~?. .. 
. ?~~?.".!.:~:~~~.~? .. ~?j,1'.'.~~~Y.~ .. ~.~~~:.~.~~f .. ~2~~ :!~.~~ .. ~~~~~.~?~~~'.~!!i.~.~~~...................... ..L~~@~~~.~~~:.~ .. ~!'.(."!.~~?.~ . 
.. ~~!~~!:>. :~:?~~~?~~~~:~~.~;~~~ ~.'?.~~<!;'~~~ . 

.. ~!? .. 1~.~,~~~~?.'~~~.~.:~.Lf!.l'.'.~~~?.~~~~~~i ~:'!:'.':'?.:?.?. ~:?::::?.:'?.'?.. 

.• ?:':? ••. ~~~~:i!~~;;!~'.J.'f.~:!f!i!~:.~:.~~;'!~~:!~.~~~:.02~ ~:~'.':'?.:?.?. ~:~~:?;'?.'?. .• ~~?.'.'l,;~:~2~~?. -~~.~]~~:~.~~.If~.~~ :~.~-~~~~~~~;:~~-~......................................... ..L~~@~~~.~~.~:~ .. ~~(.<!_~~~ . 

........ . ~:~~::. :~~:'.\.:i?~~~:~.\~::;~.~ ~!!:'.'::?~:~.'?.".'. . 

-~~~-~.:~:~2~.~? .. :::~::~~:!Y!? ~2~:~ :!:.~:!~?::~i .. ~~:'!:.~ , , L~;!~~':'!~.~~.~:~ .. ~~"!:'.~~~ .. 
.......................................................................................................................................................... ~:::::::::. :~~?~'!?~~~~:~.\~:::~~ ~~-~2~'l!~~.'~1:l . 

--~~-· ~:.~~~~.~~~.~:!::!~~~~1~'::~~:.:~~.!~~ ~~:?.~~;?.~ ~~:~;?!:>;~~- 

::~~:: ;~;:~~~{~;~~~:~:~?.~;;;:~:~;,;~~:~~;:~~~~~~~~;~2;::::::::::::::::::::::::::::::: :::::~;~~~;;.;: :::::~;~~~;;;: j~;?,;.;~~;2;:;;: :~~~;~~~~:~~~:i~~:~~~~~~~~;;~~:~i:::::::::::::: :~;:;:.~~~~;Q;:~j~~~~\~~~~;2~~;,~1::::::::::::::. ::::::::::::::::::: ::.~~@~~~~~~~~:: ;~;.~~~:: :::::::::::::::::::::::::: 
........ . '!?:::!!?:. :~~?~~~:~~:~.~~:::~~ ~~.?.'?.~~:::: .. 

................... ..:N~~~~-~~-~:~ .. ~~!.<!.~~~ .. 

....... ~~:!:~?.. :!~?>.~?~:~~:7.~~::;~~ !~~?.!:'!?:::-!.'?.'?.?.?. 

.... ~~@!\~~-~~-~::! .. ~~<!.~~~ . 
Oooooooooo .. uooaooo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ''"'''''''''''''''''''"''''''""''"'''''''''''"'''''" .. '''' •••••••~~!~~!:>, ~~~~~:i?~~~~:~~~;~~~ ,,,,..,,,,,,.,,.,., ~!"!?.?.~~C::,,,,,,,,,, ::~~:: i~~~;~;~~~~;:~~;:~~~~~;:~~~~~~;:~;~:~~2j~:~;~~~;~;:~:~;;i,~;~~:;:: :::~~;~~;:~;,: :::~~;~;;;;;: :~;?.;:;~;;2;;;: .::~.~:~'!'!~.:~:.:~ ~~~;~~~:~~=~ L.~~@~~~-~~-~~~ .. ~~<!_~~~ . 

........ . !'?~::'!::::. :!~:'.\.~?~~~~:~~~:::~~ ::~-."!.'?.~~~ . 

.. ~ .. 1~.~~2:~!'!:'!~.~=~~.:~.!'?~~ C::?.:?.~'?.:?.'?. ~~:!'?~:?:'?.'?.. -~~~-~.:~:~2~~~- .~~.~;~::~~:~.~)~~~'! ~~~J:~!:':~~-~.~~~:: . 

··~~·· ~~~-.~¥~~~~~~·~~~-~~~~~~-~~~-,~~~·~;~·~-;;~~~·ii;~~~~~~·~·~~~·~;~~·~·· 
•••••••• ,,,,,\,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,uu••••••••••••••••••••••••H•• 

. , !!:'!:~!::?.?. ~:'.1:~!::'?.'?. .. ?~~?.~.:~:~2~~~- .~~~l'.'.~i~ ~:::~.~~~:.~.~:i.~~ -~~-~l'.' .. :i!i~ ~:!~~-~-~~~~ .. ~2~~ .. 

................... ..L~~~!\\~~-~~~:~ .. ~(.~~~ .. 

.. ::~:~'?.. :!~?~~?~\~Y!:~.~~:::~~ '?.~!.'?.~~ . 

.. :~~~~~~~-~~~:~ .. ~~!."!.~'.':~~ . 

......... ~:~~°!?. :~~?~'!?~~~Y!'.1:'.L.~::~~ ~~1:'.?.~~?.~'?.~.':'~. 

... ::'!::~'?.:'?.?. ::~:'!:~?.:'?.'?. .. ~:?.~.:~:~2~.~~. .~:::~::~:!::~:~~ .. ~f.~IJ.'!}.i:.~:!2 ~:.~~::~.?:!~:.~~.~f.:!\l';l~i:1.~:!2 . 

... C::~:'!:'?.'?.:?.?. ~~:'!:?.?.:?.?.. -~~~.'.'l.:~:~2~.~~. .~~~l'.' .. '!!i~.:~:::~.~~~:.~.~:i.~~-···· ~~-~l'.' .. :i!i~ . .'~:!~~~-~~~~ .. ~2~~ :~~@~~~.~~.~:~ .. ':!~"!.~~~ . 
............................................................... ~~:'!:?.?.. :!~:i.~~?~\~Y!:::\~:.~~: ~~.1:'.'?.~~?.::?.~.'?.".' .. 

...~~@!\~~.~~.~:.~ .. !'.(.<!!.?.'.':~~ .. 
L~a1J\~ioLQ,,,.~~'"~' aam/a:cr:m010 

.. ~~ .. 1~.~~2~~-~:!!.~~~.'f.'~~:.~~'.1.':'~~~~:!2~ .. ~!.Y~i....................................... . ~:~~'!::?.?. ~:~~~:?.?.. .?~~~~.;~:~2~.~~- .:!:~~~?~.:~~~~~-~-~:~~ ~:~~~?.~.:~~~~~?.~:!!°.~ . 

....... ~~:~:!:: . ............................................................................................................. 
.. ~~ .. :~:.:~.'!.'!!:~~~:.·.~~~-~2~~~~~:.~~.'!~;!:!}?.~~~-~2'!'!.~~~'.~ .. "!. . 
........ ~~~-~2:~~:!.~~~2~.~·-~~'!: . 
.. ~:: ~:.i:~:~~:.~:!~.02:::i~~.0~:!~:~2:~2~.?'~~~:.~~~-~~~.:~.~-~2~.~~'.1.'! . 
........ ~~~-~2·.~!!:!.~~~2~.l;I.~~'!:.~~~~ .. ':'.~.~\~~~::?:!~.~::':'::>.~::~:~~-~~'!: . 
.. ~:'! .. :~:!:l~~:~~.::~~-~.'!~'.0~~.t!'?.~~':!17.~2:1.!~!.!~~ .. ~.:~~2~~.?.'!~~-~.:~:'..!:~~ . 

::~~:: ~~~;~~;~~ef.~~;~;.~~;~~:~;;::~:?~~~;~;;:~~;~2~~::~~i::::::::::::::::::::::: :::::;:;;~~i:;,;,: :::::~;~~~;;;: :~;?.;:;~;;2;~;: ~;:;::~:·~~;E;~~~;~~:::::::::::::::::::::::::::::::: :~~;:.:~:~~;~~~~~~;~~::::::::::::::::::::::::::::::::. ::::::::::::::::::: 
............................................................................................................................................................. ~:~~~- ::~~:: ~~:~;~~;~~ef.~~;:~~~~;~~::;~~~::~;~~~;~~:~::;1;:~~~~:~~;:;:::::::::::::::::::: :::~~;~~~:~~: :::~~;~~~:~;: .?~~~-~.:~:~2~.~~. -~~-~:.~;:~~.~}~~-~~:.~~~ ~~.~;.~;:~~~~.:~.~-~~~.~~ . 

~oo.oo a:'.oo.oo 

Ll'l'IJ;\LL1'1~1'1J;\ 

'1Jll~ft'IJl\J1'11'ill 
'111J~n11~lum1~1J 

1~L~IJ~fl~ll (11f'l1ni1'H) 

'M11J\h~(\J1YI) 

.. :~~ili!~~~-~~.~:.~ .. ~(.<!!'.?.~~ . 
L1mA~'iaLQY<1"L~1•~• IVgjgJO:mm/omo~b<t'. ::~~@~;~:~~~~~:: ~(.~~~~:::: :::::::::::::::::::::::] 
Liau\~iaLQ,,1•1~1•., IVgjgj0:01l!>/omo~b<t'. 

................... }~~~~~~-~~-~::! .. ~~~~~ .. 
sroo LimA~'i51Q"1"'~,._, l!>/01o'. 

U.'ll'llfl1UNftn1'i~1Lil'Un1'i~~~a~~~1.:i1'U'iil'UL~il'U tl'Uf.11EJ'U IEllt'b<t' 

n~3H1'U-W'a~ b 'i.:Jf'I £11'l.11~\1.:!W'U a1iJn.:i1'Ua1li1'iN'61'tl~.:JVl1~ u f'l'i 
., d ''.\.. ., 'J'U'Vl @--,~ nuv1vu IEl<fi><t' 



~00.00 .~~~.~.:~:~~~:!~. .:-:~.~;~;L.~!!;\I:.~.~::~~:'. , ,,,.,,,,, .~~.~;~;'.~!;';~.~ .. '!:'!! .. ~~l'.l.~!:~:~:.~~?.~~-~.~:.~~~:v!~.~:.~~!!~:~0.! . 

·m~u{fl~ll (111'11n111~) 

'L1itl~~(U1'1) 

~Lll1J1111fl1LLllt11fl1~Lll1Jll 

u.uuflltlll·rnnTa~1Lil'Un1'a'1~aBt1'1~:il1.:i1'U'at1'Ub~t1'U n'Uv1vu mcrb 

ntja.i.:t1'U~fl~ L'a.:l'YW1'U1~~.:iba.i'U thun.:t1'Ufl1ll1'aN~'tJ'1.:i\11~u. 

i'U~ wi- ~ tl'UV1V'U lEJcrb~ 

~ 

'Yd 

Lil'lliilLlilZ11Jiit 

~illi\1m1tlif!LftllnL111t11f11 L 'L1~Nll~ili"1iinn '1Jll~«'l!l\!1'L1iil 

'l'i!l11na~lum1~ll 

.~~~~:: .................................. f- ........... ~~~· ..L~~Wf~~~.~.~;,I!,, ~::'..~~~··lo:~~~~·~~~~~~· ~1m.il'!li5~am~~'OJ1~"J'1 

C? 
u1~~11f'1'Vl~v1 tlm~1'S'Hl.l) 

e'.i-s1v~1u . 

Q!oo.oo 


	ITA_Purchase_monthly_summary
	สขร
	ก.ย.65

	สขร
	ก.ย.65

	แบบฟอร์มรายงานสขร
	lab 0964

	แบบฟอร์มรายงานสขร
	lab 0964

	สขร
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)




