
แบบ  สขร.1

วงเงนิงบประมาณ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา 
(ราคากลาง) โดยสรปุ หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 เวชภณัฑ์ยา 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด สอบราคา 9110125411
2 เวชภณัฑ์ยา 10,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จ ากัด สอบราคา 6109295
3 เวชภณัฑ์ยา 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมด้า จ ากัด บริษัท ยูเมด้า จ ากัด สอบราคา 180571
4 เวชภณัฑ์ยา 2,316.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด สอบราคา IV 1811908
5 เวชภณัฑ์ยา 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด บริษัท ยูโทเปี้ยน จ ากัด สอบราคา IV 6101264
6 เวชภณัฑ์ยา 5,687.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด บริษัท โกลบอลฟาร์ม จ ากัด สอบราคา 841113338
7 เวชภณัฑ์ยา 3,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด สอบราคา INV-L-IM\2018111173
8 เวชภณัฑ์ยา 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ีห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี สอบราคา 605288
9 เวชภณัฑ์ยา 3,450.00 เฉพาะเจาะจง ห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ีห.จ.ก. แอล.บี.เอส. แลบบอเรตอร่ี สอบราคา 603709
10 เวชภณัฑ์ยา 6,000.00 เฉพาะเจาะจง หสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทยหสน.โรงงานเภสัชกรรม พอนด์เคมีคอล ประเทศไทยสอบราคา C143130
11 เวชภณัฑ์ยา 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี เมดิคอล บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี เมดิคอล สอบราคา 612610
12 เวชภณัฑ์ยา 53,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด สอบราคา 1162813966
13 เวชภณัฑ์ยา 8,303.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด สอบราคา 1162805372
14 เวชภณัฑ์ยา 7,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด บริษัท พาตาร์แลบ จ ากัด สอบราคา IU8110612
15 เวชภณัฑ์ยา 24,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี จ ากัดสอบราคา 611124775
16 เวชภณัฑ์ยา 26,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด สอบราคา IV 1816088
17 เวชภณัฑ์ยา 6,933.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี เอ็ล ฮ้ัว จ ากัด สอบราคา 610043553
18 เวชภณัฑ์ยา 1,580.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัดบริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด สอบราคา 61487229
19 เวชภณัฑ์ยา 3,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด กรุงเทพฯบริษัท นิวไลฟ์ ฟาร์ม่า จ ากัด กรุงเทพฯสอบราคา IV 61111809
20 เวชภณัฑ์ยา 6,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมีคอลส์ จ ากัด บริษัท ที โอ เคมีคอลส์ จ ากัด สอบราคา T6111/11680
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21 เวชภณัฑ์ยา 1,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที โอ เคมีคอลส์ จ ากัด บริษัท ที โอ เคมีคอลส์ จ ากัด สอบราคา T6111/11480
22 เวชภณัฑ์ยา 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด สอบราคา 160545
23 เวชภณัฑ์ยา 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักเฮ้าส์ จ ากัดบริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักเฮ้าส์ จ ากัด สอบราคา 0418331
24 เวชภณัฑ์ยา 7,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักเฮ้าส์ จ ากัดบริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักเฮ้าส์ จ ากัด สอบราคา 0418770
25 เวชภณัฑ์ยา 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาซา แลบ จ ากัด บริษัท มาซา แลบ จ ากัด สอบราคา N 1102270
26 เวชภณัฑ์ยา 5,392.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดบริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากัดสอบราคา 5447625238
27 เวชภณัฑ์ยา 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด สอบราคา IV 6111002498
28 เวชภณัฑ์ยา 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากัด สอบราคา IV 6111002287
29 เวชภณัฑ์ยา 570.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ท.ีแมน ฟารม์า จ ากัด บรษัิท ท.ีแมน ฟารม์า จ ากัด สอบราคา IV 6009003886
30 เวชภณัฑ์ยา 73,227.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เวชภณัฑ์องค์การเภสัชกรรม 3030008332
31 เวชภณัฑ์ยา 13,867.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เวชภณัฑ์องค์การเภสัชกรรม 3030008365
32 เวชภณัฑ์ยา 11,750.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เวชภณัฑ์องค์การเภสัชกรรม 3030008545
33 เวชภณัฑ์ยา 35,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา สอบราคา 61/135
34 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 47,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ไลฟ์ เมดิคอลห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ไลฟ์ เมดิคอล สินค้ามีคุณภาพ IV61-10017
35 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 14,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ไลฟ์ เมดิคอลห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ไลฟ์ เมดิคอล ไม่เกินราคากลาง IV61-11007
36 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 4,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด  จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ SM61/105940
37 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 14,594.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัดไม่เกินราคากลาง 5327918154
38 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัดสินค้ามีคุณภาพ 5327943530
39 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 35,866.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัดไม่เกินราคากลาง 5328039227
40 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 35,481.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัดบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัดสินค้ามีคุณภาพ 5328040398
41 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัดบรษัิท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย)  จ ากัดไม่เกินราคากลาง 5327578366
42 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ IV 6140732
43 วสัดุการแพทย์ทั่วไป 44,055.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.อาร์.พีอุปกรณ์การแพทย์ ร้านเจ.อาร์.พีอุปกรณ์การแพทย์ ไม่เกินราคากลาง JR 611117

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา
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44 วสัดุเภสัชกรรม 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท พี ซี ดรักเซ็นเตอร์ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ PC002575
45 วสัดุเภสัชกรรม 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ.อาร์.พีอุปกรณ์การแพทย์ ร้านเจ.อาร์.พีอุปกรณ์การแพทย์ ไม่เกินราคากลาง JR 611117
46 วสัดุเภสัชกรรม 7,536.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เวชภณัฑ์องค์การเภสัชกรรม 3030008332

(นางสาวศรณีย์  ลีกา)
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่

ผู้รายงาน
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(นายซ าซูดิน  ดายะ)
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาบัง


