
แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
(รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

BERADUAL INHALER 37,450.00      37,450.00      บริษัท แอโรแคร์ จ ำกัด บริษัท แอโรแคร์ จ ำกัด
Budesonide INH 5,617.50        5,617.50        บริษัท แอโรแคร์ จ ำกัด บริษัท แอโรแคร์ จ ำกัด
fluphenazine dec 4,350.00        4,350.00        บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษทั แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั

HALOPERIDOL 486.00          486.00          บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษทั แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั

PHENYTOIN inj 22,500.00      22,500.00      บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษทั แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั

Chlorpromazine HCL 1,095.00        1,095.00        บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษทั แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั

Clozapine100 2,400.00        2,400.00        บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษทั แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั

Clozapine25 2,000.00        2,000.00        บริษัท แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษทั แอตแลนติค ฟำร์มำซูติคอล จ ำกดั

3 AMOXICILLIN +CLAVULANIC1.2g inj 6,200.00        6,200.00        เฉพำะเจำะจง บริษัทแอตแลนต้ำ  เมดดิแคร์  จ ำกัด บริษัทแอตแลนต้ำ  เมดดิแคร์  จ ำกดั เกณฑ์รำคำ 0032.322/1783ลว 3ต.ค.61

AMOXICILLIN +CLAVULANIC(1000) 30,800.00      30,800.00      บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

Carvedilol 6.25 80,000.00      80,000.00      บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

ENALAPRIL 20,000.00      20,000.00      บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

SPIRONOLACTONE 6,000.00        6,000.00        บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

NIFEDIPINE 850.00          850.00          บริษัท เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ำกดั บริษทั เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลอินดัสตร้ี จ ำกัด

5 Anti rabies immunoglobulin (HORSE) 53,072.00      53,072.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอวำลิส จ ำกัด บริษัท ไบโอวำลิส จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0032.322/1794ลว 3ต.ค.61
6 Meropenem 1g inj 10,678.60      10,678.60      เฉพำะเจำะจง บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ำกัด บริษัท บ.ีเอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0032.322/1797ลว 3ต.ค.61

POVIDINE SCRUB 5,564.00        5,564.00        บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด
MULTIVITAMIN drop 1,872.50        1,872.50        บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด บริษัท บ.ีเอ็ล.ฮ้ัว จ ำกัด
Urea cream with Salicylic acid 2,975.00        2,975.00        จรูญเภสัช  จ ำกัด จรูญเภสัช  จ ำกัด
KY JELLY 2,850.00        2,850.00        จรูญเภสัช  จ ำกัด จรูญเภสัช  จ ำกัด
Streptokinase inj 18,000.00      18,000.00      บริษัท คอสม่ำ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท คอสม่ำ เมดิคอล จ ำกัด
Mixtard30HM penfill (NPH70+RI30) 19,500.00      19,500.00      บริษัท คอสม่ำ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท คอสม่ำ เมดิคอล จ ำกัด
cefixime syrup 4,800.00        4,800.00        บริษัท คอสม่ำ เมดิคอล จ ำกัด บริษัท คอสม่ำ เมดิคอล จ ำกัด
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย
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ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
(รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
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10 umonium 8,000.00        8,000.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด คลีนซำยส์ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด คลีนซำยส์ เกณฑ์รำคำ 0032.322/1809ลว 3ต.ค.61
ARTIFICIAL TEARS 5,778.00        5,778.00        บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด

BERADUAL  NB 7,222.50        7,222.50        บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด

HISTA OPH 4,550.00        4,550.00        บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด

POLYOPH  EYE DROP 2,824.80        2,824.80        บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด

PCEC 78,645.00      78,645.00      บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด

AMOXICILLIN +CLAVULANIC(457) 8,560.00        8,560.00        บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ำกดั บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ำกัด

12 Enoxaparin sodium 6,002.70        6,002.70        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด

Sulprostone(Nalador) 4,686.60        4,686.60        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด

Jadelle2rod(Levonorgestrel Implants) 47,080.00      47,080.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด

AMMONIA SPIRIT 1,540.80        1,540.80        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด

DOMPERIDONE SUS 2,080.00        2,080.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด

OLIVE OIL  450 ML 1,284.00        1,284.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด

HYOSCIN BULYL TAB 32,100.00      32,100.00      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด

Haemaccel® (Polygeline) 2,782.00        2,782.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด

NIFEDIPINE 60 CR 4,012.50        4,012.50        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด

ASAFETIDA TR 1,284.00        1,284.00        บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด

SODIUM VALPROATE SR 18,992.50      18,992.50      บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทสไทย) จ ำกัด

CLOTRIMAZOLE 15gm 6,900.00        6,900.00        โรงงำนเภสัชกรรมทหำร โรงงำนเภสัชกรรมทหำร
ยำขมิน้ชัน 4,500.00        4,500.00        โรงงำนเภสัชกรรมทหำร โรงงำนเภสัชกรรมทหำร
D-5-N/2 31,900.00      31,900.00      บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

D-5-N/3 5,380.00        5,380.00        บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

D-5-N/5 1,614.00        1,614.00        บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

D-5-S 1,595.00        1,595.00        บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

D-5-W 1,620.00        1,620.00        บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

เกณฑ์รำคำ14
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D-5-W 1,590.00        1,590.00        บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

NSS 100 (IV) 23,850.00      23,850.00      บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

NSS 1000 (IV) 31,900.00      31,900.00      บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

NSS 3 % (IV) 1,280.00        1,280.00        บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

RINGER LACETATE 2,640.00        2,640.00        บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

STERILE WATER IR 8,670.00        8,670.00        บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

NSS 1000 (IRRIGATE) 28,900.00      28,900.00      บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน) บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัส โปรดัคส์  จ ำกัด (มหำชน)

OXYTOCIN 9,750.00        9,750.00        จีไอเอส ฟำร์มำ จีไอเอส ฟำร์มำ
ENALAPRIL 21,600.00      21,600.00      จีไอเอส ฟำร์มำ จีไอเอส ฟำร์มำ
RANITIDINE HYDROCHLORIDE 4,950.00        4,950.00        จีไอเอส ฟำร์มำ จีไอเอส ฟำร์มำ
SALBUTAL SOLUTION (NB) 7,490.00        7,490.00        บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด
SIMVASTATIN 144,450.00     144,450.00     บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มำยบำซิน จ ำกัด

17 ยำอบสมุนไพร 1,250.00        1,250.00        เฉพำะเจำะจง ชมรมหมอพืน้บ้ำนอ ำเภอปำย ชมรมหมอพืน้บ้ำนอ ำเภอปำย เกณฑ์รำคำ 0032.322/1833ลว 3ต.ค.61
18 Iopamidol 46,200.00      46,200.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท อินเตอร์ฟำร์มำแคร์ จ ำกัด บริษัท อินเตอร์ฟำร์มำแคร์ จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0032.322/1836ลว 3ต.ค.61

ขีผ้ึ้งไพล 2,568.00        2,568.00        ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญจิสประพัจน์ ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญจิสประพัจน์
ยำประคบสมุนไพร 11,235.00      11,235.00      ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญจิสประพัจน์ ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญจิสประพัจน์

20 Senna มะขำมแขก 4,500.00        4,500.00        เฉพำะเจำะจง โรงงำนเภสัชอตุสำหกรรม เจ เอส พี(ประเทศไทย) จ ำกัด โรงงำนเภสัชอตุสำหกรรม เจ เอส พ(ีประเทศไทย) จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0032.322/1842ลว 3ต.ค.61
ACETYLCYSTEINE 2,000.00        2,000.00        ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี
DIMENHYDRINATE 1,160.00        1,160.00        ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี
FUROSEMIDE 20 750.00          750.00          ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี
RANITIDINE 1,000.00        1,000.00        ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี
Triamcinolone Acetonide 7,250.00        7,250.00        ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี
METHYLERGOMETRINE 2,040.00        2,040.00        ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี
MEFENAMIC ACID 500.00          500.00          ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี ห.จ.ก. แอล.บ.ีเอส. แลบบอเรตอร่ี

เกณฑ์รำคำ14 (ต่อ)

0032.322/1845ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ

เฉพำะเจำะจง

21

0032.322/1824ลว 3ต.ค.61

0032.322/1827ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ
เฉพำะเจำะจง

15

เฉพำะเจำะจง

0032.322/1839ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ
เฉพำะเจำะจง

19

0032.322/1830ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ
เฉพำะเจำะจง

16



แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
(รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย

CHLORAMPHENICOL  EYE DROPS 1,050.00        1,050.00        บริษทั นิด้ำ ฟำร์มำ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

DEXAMETHASONE EYE DROP 600.00          600.00          บริษทั นิด้ำ ฟำร์มำ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

AMPICILLIN 3,600.00        3,600.00        บริษทั นิด้ำ ฟำร์มำ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

cefazolin 1gm 2,950.00        2,950.00        บริษทั นิด้ำ ฟำร์มำ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

DEXAMETHASONE 3,000.00        3,000.00        บริษทั นิด้ำ ฟำร์มำ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

DICLOFENAC 1,300.00        1,300.00        บริษทั นิด้ำ ฟำร์มำ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

Triamcinolone acetonideOral Paste 1,500.00        1,500.00        บริษทั นิด้ำ ฟำร์มำ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

CINNARIZINE 500.00          500.00          บริษทั นิด้ำ ฟำร์มำ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บริษัท นิด้ำ ฟำร์มำ อินคอร์ปอเรชั่น จ ำกัด

CHLORHEXIDINE SCRUB 7,080.00        7,080.00        บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกัด บริษทั โอสถอนิเตอร์แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกดั

IBUPROFEN 37,500.00      37,500.00      บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกัด บริษทั โอสถอนิเตอร์แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกดั

SALBUTAMOL 600.00          600.00          บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกัด บริษทั โอสถอนิเตอร์แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกดั

BROMHEXINE 2,400.00        2,400.00        บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกัด บริษทั โอสถอนิเตอร์แลบบอรำทอร่ีส์ จ ำกดั

MULTIVITAMIN 5,000.00        5,000.00        บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด
ASPIRIN 9,000.00        9,000.00        บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด
Doxazosin mesilate 7,000.00        7,000.00        บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด
FERROUS FUMARATE 2,400.00        2,400.00        บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด
VITAMIN  C 3,700.00        3,700.00        บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด
UNISON  ผู้ใหญ ่ 100 ML 8,000.00        8,000.00        บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด บริษัท พำตำร์แลบ (2517) จ ำกัด
Fluoxetine HCL 6,000.00        6,000.00        บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด
IMIPRAMINE 1,200.00        1,200.00        บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด
ITRACONAZOLE 5,850.00        5,850.00        บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด
Lithium Carbonate 3,750.00        3,750.00        บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด
Nortriptyline hydrochloride 3,900.00        3,900.00        บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำแลนด์ (1982) จ ำกัด
clonazepam 5,500.00        5,500.00        บริษัท ฟำร์มีน่ำ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มีน่ำ จ ำกัด
HALOPERIDOL drop 600.00          600.00          บริษัท ฟำร์มีน่ำ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มีน่ำ จ ำกัด

22 เกณฑ์รำคำ 0032.322/1848ลว 3ต.ค.61

เฉพำะเจำะจง

22 (ต่อ) เกณฑ์รำคำ 0032.322/1851ลว 3ต.ค.61

0032.322/1857ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ

เฉพำะเจำะจง

24

0032.322/1854ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ

เฉพำะเจำะจง

23

0032.322/1863ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ
เฉพำะเจำะจง

26

0032.322/1860ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ

เฉพำะเจำะจง

25



แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
(รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย

omeprazole IV 40mg 4,950.00        4,950.00        บริษัท ฟำร์มำดิกำ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำดิกำ จ ำกัด
Amlodipine 97,500.00      97,500.00      บริษัท ฟำร์มำดิกำ จ ำกัด บริษัท ฟำร์มำดิกำ จ ำกัด
SILVER SULFADIAZINE 1,080.00        1,080.00        ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
SALBUTAMOL INHALER 3,950.00        3,950.00        ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
NALOXONE 2,030.00        2,030.00        ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
STERILE WATER 11,900.00      11,900.00      ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
SUXAMETHONIUM 1,500.00        1,500.00        ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
THIOPENTAL 620.00          620.00          ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
Tranexamic acid 7,500.00        7,500.00        ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
VITAMIN K1 480.00          480.00          ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
VITAMIN K1 1,000.00        1,000.00        ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
CONJUGATED ESTROGEN 5,550.00        5,550.00        ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
METHOTREXATE 3,090.00        3,090.00        ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ภิญโญฟำร์มำซี
CEFTRIAXONE 11,340.00      11,340.00      ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ
CHLORPHENIRAMINE (CPM) 1,444.50        1,444.50        ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ
DIMENHYDRINATE 5,250.00        5,250.00        ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ
SODIUM BICARBONATE 4,250.00        4,250.00        ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ
VITAMIN B6 960.00          960.00          ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ ห้ำงหุน้ส่วนสำมัญ พรีเมด ฟำร์มำ
CARBAMAZEPINE 1,875.00        1,875.00        บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด
CIPROFLOXACIN 2,000.00        2,000.00        บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด
FUROSEMIDE 2,800.00        2,800.00        บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด
FUROSEMIDE 1,900.00        1,900.00        บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด
LORAZEPAM 7,500.00        7,500.00        บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด
TRAMADOL 1,620.00        1,620.00        บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด บริษัท โปลิฟำร์ม จ ำกัด

0032.322/1866ลว 3ต.ค.61
เกณฑ์รำคำเฉพำะเจำะจง

27

เกณฑ์รำคำ

เกณฑ์รำคำ 0032.322/1872ลว 3ต.ค.61

0032.322/1869ลว 3ต.ค.61

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

28

28 (ต่อ)

0032.322/1878ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำเฉพำะเจำะจง30

เกณฑ์รำคำ29 เฉพำะเจำะจง 0032.322/1875ลว 3ต.ค.61



แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
(รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย

Atorvastatin 40,500.00      40,500.00      บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด
CALCIUM CARBONATE 835 MG 25,400.00      25,400.00      บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด
COLCHICINE 3,600.00        3,600.00        บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด
GLIPIZIDE 32,100.00      32,100.00      บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด
METFORMIN 65,000.00      65,000.00      บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด
pioglitazone hydrochloride 9,000.00        9,000.00        บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท พรอส ฟำร์มำ จ ำกัด

32 DIPRIVAN  (Propofol) 3,500.00        3,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกัด บริษัท ชูมิตร 1967 จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0032.322/1884ลว 3ต.ค.61
OREDA 3,400.00        3,400.00        SEA PHARM CO..LTD. SEA PHARM CO..LTD.
ORS 16,000.00      16,000.00      SEA PHARM CO..LTD. SEA PHARM CO..LTD.
DICLOFENAC 4,600.00        4,600.00        SEA PHARM CO..LTD. SEA PHARM CO..LTD.
PARACETAMOL 1,500.00        1,500.00        SEA PHARM CO..LTD. SEA PHARM CO..LTD.
ACETYLCYSTEINE 7,050.00        7,050.00        SEA PHARM CO..LTD. SEA PHARM CO..LTD.

34 CALAMINE 4,500.00        4,500.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้ำงขำยยำตรำเจ็ดดำว จ ำกัด บริษัท ห้ำงขำยยำตรำเจ็ดดำว จ ำกัด เกณฑ์รำคำ 0032.322/1893ลว 3ต.ค.61
azithromycin syurp 6,420.00        6,420.00        บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด
ISOSORBIDE 1,337.50        1,337.50        บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด
METRONIDAZOLE 1,605.00        1,605.00        บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด บริษัท สยำมฟำร์มำซูติคอล จ ำกัด
Zinc oxide paste 600.00          600.00          บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด
Methimazole(thiamazole) 7,000.00        7,000.00        บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด
THYROXINE SODIUM 1,440.00        1,440.00        บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด
WARFARIN SODIUM 13,500.00      13,500.00      บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด
WARFARIN SODIUM 3,150.00        3,150.00        บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด
Montelukast sodium 8,400.00        8,400.00        บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล  จ ำกัด
COTRIMOXAZOLE SUSP 2,250.00        2,250.00        บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด
Lactulose Syrup 3,384.00        3,384.00        บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด
DOMPERIDONE 4,950.00        4,950.00        บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด

0032.322/1881ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำเฉพำะเจำะจง31

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

33

33(ต่อ)

เกณฑ์รำคำ

เกณฑ์รำคำ

0032.322/1887ลว 3ต.ค.61

0032.322/1890ลว 3ต.ค.61

0032.322/1899ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ

เฉพำะเจำะจง

36

0032.322/1896ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ
เฉพำะเจำะจง

35

0032.322/1902ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำเฉพำะเจำะจง37



แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
(รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย

TOLPERISONE 15,600.00      15,600.00      บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ที.แมน ฟำร์มำ จ ำกัด
ACYCLOVIR 1,750.00        1,750.00        บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั
HYDROXYZINE 960.00          960.00          บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั
SIMETHICONE 5,400.00        5,400.00        บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั
VERAPAMIL HCL 1,250.00        1,250.00        บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั
AMOXICILLIN 54,000.00      54,000.00      บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั
PARACETAMOL 45,000.00      45,000.00      บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั
CLOXACILLIN 6,420.00        6,420.00        บริษทั ท.ีพ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกดั บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด

DICLOXACILLIN sol 6,320.00        6,320.00        บริษทั ท.ีพ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกดั บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอรำทอร่ีส์ (1969) จ ำกัด

clindamycin inj 8,400.00        8,400.00        บริษัท ยูเมด้ำ จ ำกัด บริษัท ยูเมด้ำ จ ำกัด
ยำคุมฉีด(MEDROXYPROGESTERONE ACETATE) 9,480.00        9,480.00        บริษัท ยูเมด้ำ จ ำกัด บริษัท ยูเมด้ำ จ ำกัด
NORFLOXACIN 2,280.00        2,280.00        บริษัท ยูเมด้ำ จ ำกัด บริษัท ยูเมด้ำ จ ำกัด
Ceftazidime 18,980.00      18,980.00      บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด
CIPROFLOXACIN HCL inj 3,750.00        3,750.00        บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด
METRONIDAZOLE 7,600.00        7,600.00        บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด
COTRIMOXAZOLE FORTE 2,800.00        2,800.00        บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด
GEMFIBROZIL 19,598.40      19,598.40      บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด
GRISEOFULVIN 1,000.00        1,000.00        บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด
HYDRALAZINE 25 60,000.00      60,000.00      บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด
NICLOSAMIDE 1,337.50        1,337.50        บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด บริษัท ยูโทเปีย้น จ ำกัด
BENZYLBENZOATE 60 ML 4,365.60        4,365.60        บริษัท วิทยำศรม จ ำกัด บริษัท วิทยำศรม จ ำกัด
Seretide25/250MDI(Salmeterol+Fluticasone) 89,880.00      89,880.00      บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด
tetracaine 0.5 %  15  ml 898.88          898.88          บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด
HYDRALAZINE 20 inj 3,627.30        3,627.30        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด
Rocuronium 16,247.95      16,247.95      บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

0032.322/1902ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ

เฉพำะเจำะจง

เฉพำะเจำะจง

38

37

0032.322/1911ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำเฉพำะเจำะจง40

0032.322/1908ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำเฉพำะเจำะจง39

เกณฑ์รำคำ 0032.322/1914ลว 3ต.ค.61เฉพำะเจำะจง41

42 เฉพำะเจำะจง เกณฑ์รำคำ 0032.322/1917ลว 3ต.ค.61

0032.322/1905ลว 3ต.ค.61เกณฑ์รำคำ



แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
(รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย

Humulin70/30 (NPH70+RI30) 41,730.00      41,730.00      บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด
NPH INSULIN 2,782.00        2,782.00        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด
REGULAR INSULIN 695.50          695.50          บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด
MEDROXYPROGESTERONE 3,210.00        3,210.00        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด
Misoprostol (cytotec) 1,647.80        1,647.80        บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด
THEOPHYLLINE SR 16,500.00      16,500.00      บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด

43 ALCOHOL 8,346.00        8,346.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ALCOHOL 5,100.00        5,100.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
FORMALIN 160.50          160.50          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
HYDROGEN PEROXIDE 128.90          128.90          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
POVIDINE SOLUTION 2,624.00        2,624.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
METHYLSALICYLATE 20,000.00      20,000.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Triamcinolone acetonide 6,400.00        6,400.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ADRENALINE 1,200.00        1,200.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ATROPINE 225.00          225.00          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
CHLORPHENIRAMINE (CPM) 448.00          448.00          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
DIAZEPAM 1,020.00        1,020.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
HYOSCIN BULYL INJ 1,537.50        1,537.50        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
LIDOCAINE 1 % 642.00          642.00          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
LIDOCAINE 2% 1,266.40        1,266.40        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
METOCLOPRAMIDE 1,072.00        1,072.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
QUININE 2HCL 81.30            81.30            องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ACTIVATED CHARCOAL 5,163.00        5,163.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ALBENDAZOLE 4,400.00        4,400.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ALUM INAMAGNESIA 20,000.00      20,000.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม

เฉพำะเจำะจง ตำมกฎกระทรวง 0032.322/1923ลว 3ต.ค.61

42 (ต่อ) เฉพำะเจำะจง เกณฑ์รำคำ 0032.322/1920ลว 3ต.ค.61



แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
(รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย

BROWN MIXT 6,400.00        6,400.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
CHLORPHENIRAMINE (CPM) 7,500.00        7,500.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
GUAFENESIN 14,400.00      14,400.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
IBUPROFEN 1,000.00        1,000.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
MILK OF MAGNESIA 2,400.00        2,400.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Mixture CARMINATIVE 4,800.00        4,800.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
SALBUTAMOL SYRUP 800.00          800.00          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ALBENDAZOLE 1,650.00        1,650.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ALLOPURINOL 5,700.00        5,700.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
AMITRIPTYLINE 936.25          936.25          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
AMITRIPTYLINE 3,390.00        3,390.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
AMOXICILLIN 32,500.00      32,500.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Azithromycin tab 40,000.00      40,000.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
BENZHEXOL 2,096.20        2,096.20        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
DICLOXACILLIN tab 21,200.00      21,200.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
FOLIC ACID 6,000.00        6,000.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
HALOPERIDOL 740.00          740.00          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
HALOPERIDOL 2,200.00        2,200.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
HYDROCHLOROTHIAZIDE 1,800.00        1,800.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ISOSORBIDE 10,800.00      10,800.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
LORATADINE 2,200.00        2,200.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Losartan Potassium 78,000.00      78,000.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
MULTIVITAMIN 3,800.00        3,800.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Naproxen 5,200.00        5,200.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
OMEPRAZOLE 20 mg 11,000.00      11,000.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
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แบบ  สขร.1

ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วิธีซ้ือ / จ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
(รำคำกลำง) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
หน่วยงาน โรงพยาบาลปาย

Oseltaivir 30mg 1,200.00        1,200.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Oseltaivir 75mg 31,250.00      31,250.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
PARACETAMOL 22,000.00      22,000.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
PHENOBARBITONE 1,027.20        1,027.20        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
PREDNISOLONE 3,511.60        3,511.60        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
PROPRANOLOL  HCL 2,460.00        2,460.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Risperidone 1mg tab 1,200.00        1,200.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Risperidone 2mg tab 6,000.00        6,000.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Sertraline 50mg tab 21,000.00      21,000.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Triferdine(Io+folic+Iron)150mg 25,000.00      25,000.00      องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Trifluoperazine HCL 673.12          673.12          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
VITAMIN  B CO 4,824.80        4,824.80        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
DICLOFENAC 1,700.00        1,700.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
SODIUM BICARBONATE 1,800.00        1,800.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ครีมพญำยอ 5กรัม 2,200.00        2,200.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ยำฟ้ำทลำยโจร 7,420.00        7,420.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
ยำอมมะแว้ง รสบ๊วย 3,870.00        3,870.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
BENZYL BENSOATE  450ML 685.80          685.80          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
BENZHEXOL 340.46          340.46          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
DIAZEPAM 3,600.00        3,600.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
DIAZEPAM 1,510.20        1,510.20        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
VITAMIN B1-6-12 7,500.00        7,500.00        องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
FUROSEMIDE 20 723.00          723.00          องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
Amlodipine 125,000.00     125,000.00     องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
SIMVASTATIN 165,000.00     165,000.00     องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
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