
แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)
1 ประกวดรำคำซ้ือวัสดกุำรแพทย ์จ ำนวน 41 

รำยกำร
       62,780,229.68 E-Bidding 5,482,712.00

1. แผ่นโลหะดามกะโหลกศีรษะ (BURR HOLE 
PLATE) (42.29.51.00 )

495,000.00            495,000.00            1. บริษัท อุดม เมดิคอล 
อิควิปเม้นท์ จ ากัด

450,000.00 บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิป
เม้นท์ จ ากัด

450,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. สกรูยึดกะโหลกศีรษะ (MINI SCREW 1.5 mm.) 
(42.29.51.00 )

702,000.00            702,000.00            1. บริษัท อุดม เมดิคอล 
อิควิปเม้นท์ จ ากัด

702,000.00 บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิป
เม้นท์ จ ากัด

702,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

3. แผ่นโลหะดามกะโหลกศีรษะ (BURR HOLE 
PLATE) (42.29.51.00 )

93,960.00              93,960.00              1. บริษัท อุดม เมดิคอล 
อิควิปเม้นท์ จ ากัด

90,000.00 บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิป
เม้นท์ จ ากัด

90,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

4. สเตอแร็ด 100 เอส คาสเซ็ท 5 รอบ 
(42.28.19.00 )

178,904.00            178,904.00            ยกเลิกประกวด
ราคา

5. ตัวตรวจการติดเช้ือเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร 
(42.28.19.00 )

75,000.00              75,000.00              1. บริษัท เอ็นจีโปรเกรส
ซีฟ จ ากัด

75,000.00 บริษัท เอ็นจีโปรเกรสซีฟ 
จ ากัด

75,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

6. น้ ายาล้างเคร่ืองมือใช้กับเคร่ืองล้างเคร่ืองมือ 
(42.28.17.04 )

98,000.00              98,000.00              1. บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

98,000.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

94,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

94,000.00

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
7. น้ ายาล้างเคร่ืองมือชนิดเข้มข้น (42.28.17.04 ) 44,000.00              44,000.00              1. บริษัท เทคโนเมดิคัล 

จ ากัด (มหาชน)
35,000.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 

(มหาชน)
35,000.00              ย่ืนเสอนราคา

ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง
 (1992)จ ากัด

43,500.00

8. น้ ายาแช่เคร่ืองมือฆ่าเช้ือ (42.28.17.04 ) 42,800.00              42,800.00              1. บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

38,520.00 บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

32,100.00              

2. บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

42,000.00

3. บริษัท ฮีลลอล ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

32,100.00

9. น้ ายาล้างเคร่ืองมือท่ีมีส่วนผสมของเอ็นไซม์และ
สารซักล้าง (42.28.17.04 )

125,000.00            125,000.00            1. บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

125,000.00 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จ ากัด 125,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

10. ซองเวชภัณฑ์ปลอดเช้ือ (42.28.19.00 ) 222,210.00            222,210.00            1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอ-
เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์

170,600.00 บริษัท เรียลเมด จ ากัด 162,750.00            ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดี 
เอช ซี เทรดด้ิง

189,670.00

3. บริษัท บุนย์วานิช 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

194,652.00

4. บริษัท บอร์เนียว เมดิ
คัล จ ากัด

200,830.00

5. บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด 164,048.00
6. บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด

209,850.00



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
7. บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย 
เมดิคอล จ ากัด

177,350.00

8. บริษัท เรียลเมด จ ากัด 162,750.00
9. บริษัท ไบโอ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด

254,700.00

10. บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

210,114.00

11. บริษัท น าวิวัฒน์การ
ช่าง (1992)จ ากัด

164,702.00

11. แผ่นทดสอบการฆ่าเช้ือด้วยส าหรับเคร่ืองอบแก๊ส
เอทธิลีนออกไซด์ Type 4 (42.28.18.10 )

36,800.00              36,800.00              1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

38,092.00 บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 
(1992)จ ากัด

35,200.00              ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง
 (1992)จ ากัด

35,200.00

12. ตัวตรวจสอบหาโปรตีน (42.20.18.00 ) 32,100.00              32,100.00              1. บริษัท เอโดส ฟาร์มา 
จ ากัด

32,100.00 1. บริษัท เอโดส ฟาร์มา 
จ ากัด

32,100.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

13. ตัวตรวจสอบทางเคมีภายใน ระดับ 5 ส าหรับ
เคร่ืองน่ึงไอน้ า (42.28.18.10 )

34,240.00              34,240.00              1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

8,340.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

7,000.00                ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

7,000.00

14. ตัวตรวจสอบทางเคมีภายใน (internal 
chemical indicator) (42.28.18.10 )

90,000.00              90,000.00              1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

104,325.00 ยกเลิกประกวด
ราคา



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
15. ห่อทดสอบชีวภาพส าเร็จรูปชนิดอบไอน้ า 
(42.28.19.00 )

298,530.00            298,530.00            1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

298,530.00 บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง 
(1992)จ ากัด

282,000.00            ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง
 (1992)จ ากัด

282,000.00

16. ห่อทดสอบชีวภาพ ATTEST EO TEST PACK 
(25 PC/BX) (42.28.19.00 )

38,145.50              38,145.50              1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

38,092.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

38,092.00              ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

17. ชุดทดสอบเคร่ืองน่ึงไอน้ า(Bowie Dick Class 5 
(42.28.18.10 )

36,000.00              36,000.00              1. บริษัท บอร์เนียว เมดิ
คัล จ ากัด

31,500.00 บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด 23,700.00              ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด 23,700.00
3. บริษัท เรียลเมด จ ากัด 27,000.00
4. บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

28,500.00

18. หลอดแก๊สเอทธิลินออกไซด์ 100% 
(42.28.18.00 )

80,880.00              80,880.00              ยกเลิกประกวด
ราคา

19. แก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% (42.28.18.00 ) 215,000.00            215,000.00            1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

167,990.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

167,990.00            ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท น าวิวัฒน์การช่าง
 (1992)จ ากัด

215,000.00



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
20 BREATHING CIRCUIT-RT106 (42.27.19.14 ) 220,000.00            220,000.00            บริษัท สไปโร เมด จ ากัด 200,000.00 บริษัท สไปโร เมด จ ากัด 200,000.00            ย่ืนเสอนราคา

ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

21. CLOSED SUCTION SYSTEM ADULT CH14 
(42.27.19.10 )

148,000.00            148,000.00            1. บริษัท เรียลเมด จ ากัด 128,000.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

124,000.00            ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท สไปโร เมด จ ากัด 139,200.00

3. บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

124,000.00

22. พลาสเตอร์กันน้ า 6 x 7 CM. (42.31.17.00 ) 393,760.00            393,760.00            1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

196,880.00 บริษัท เอ็ม. เวล เมด จ ากัด 32,800.00              ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

72,760.00

3. บริษัท เอ็ม. เวล เมด 
จ ากัด

32,800.00

23. ชุดให้ความช้ืนระบบปิดพร้อมหัวต่อ 
(42.27.23.06 )

360,000.00            360,000.00            1. บริษัท ไทคูณ เมดิคอล 
จ ากัด

252,000.00 บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากัด 252,000.00            ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

24. ALCHOL BLISTER (42.31.15.12 ) 150,000.00            150,000.00            1. บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ 
จ ากัด

150,000.00 ยกเลิกประกวด
ราตคา



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
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 (7)  (8)
25. กระดาษท าความสะอาดเอนกประสงค์ 
(42.31.15.12 )

65,000.00              65,000.00              1. บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 65,000.00 บริษัท ไบโอ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

62,500.00              ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท ไบโอ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด

62,500.00

3. บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

62,500.00

26. ลวดเย็บผิวหนัง (42.29.51.00 ) 112,500.00            112,500.00            1. บริษัท เบตเตอร์ เมดิ
คอล แคร์ จ ากัด

79,180.00 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล 
แคร์ จ ากัด

79,180.00              ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส 
จ ากัด

104,500.00

3. บริษัทแอ็ดวานซ์ ออร์
โธปิดิค โซลูช่ันจ ากัด

105,000.00

27. สปร้ินท์โรลปูนพลาสเตอร์ 4 น้ิว 10 ช้ัน 
(42.24.16.00 )

44,940.00              44,940.00              1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

42,800.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 42,800.00              ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

28. สปร้ินท์โรลปูนพลาสเตอร์ 6 น้ิว 15 ช้ัน 
(42.24.16.00 )

68,480.00              68,480.00              1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

64,200.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 64,200.00              ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ
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 (7)  (8)
29. ชุดเก็บเสมหะ เบอร์ 14 (41.10.41.23 ) 87,500.00              87,500.00              1. บริษัท เรียลเมด จ ากัด 62,500.00 บริษัท เรียลเมด จ ากัด 62,500.00              ย่ืนเสอนราคา

ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท สไปโร เมด จ ากัด 80,000.00

30. สารทดแทนกระดูกเพ่ือสร้างกระดูก (BONE 
GRAFT) 5 cc. (42.29.51.00 )

200,000.00            200,000.00            1. บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 199,500.00 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 199,500.00            ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท ดีเบสท์ เทค 
จ ากัด

200,000.00

31. BONE CEMENT AMINOFIX 1 MEDIUM 
VISCOSITY (42.29.51.00 )

355,000.00            355,000.00            1. บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 354,000.00 บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด 354,000.00            ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท ดีเบสท์ เทค 
จ ากัด

355,000.00

31. สายระบา2น้ าช่องสมอง BURR HOLE 16 MM. 
(42.27.20.06 )

475,080.00            475,080.00            ยกเลิกประกวด
ราคา

33. ผ้าซับโลหิตชนิดปลอดเช้ือ ขนาด 15x15x8 ช้ัน 
(42.31.15.12)

234,000.00            234,000.00            1. บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 210,000.00 บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

190,000.00            ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท ไอแคร์ เมดิคัล 
จ ากัด

212,000.00
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 (7)  (8)
3. บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล
 แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

224,000.00

4. บริษัท ไบโอคอททอน 
จ ากัด

250,000.00

5. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล
 จ ากัด

199,020.00

6. บริษัท เทคโนเมดิคัล 
จ ากัด (มหาชน)

190,000.00

34. ตลับลวดตัดเย็บกระเพาะอาหาร GIA80-4.8 
SULU (42.29.51.00 )

171,200.00            171,200.00            ยกเลิกประกวด
ราคา

35. ด้ามจ้ีไฟฟ้าแบบควบคุมด้วยมือ (42.29.51.04 ) 420,000.00            420,000.00            1. บริษัท เบตเตอร์ เมดิ
คอล แคร์ จ ากัด

365,940.00 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล 
แคร์ จ ากัด

365,940.00            ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส 
จ ากัด

384,000.00

36. แผ่นส่ือเคร่ืองจ้ีไฟฟ้า BI-POLAR WIRED 
GROUND PLATES (42.29.51.04 )

390,000.00            390,000.00            3. บริษัท เบตเตอร์ เมดิ
คอล แคร์ จ ากัด

365,940.00 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล 
แคร์ จ ากัด

365,940.00            ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

37. แผ่นส่ือเคร่ืองจ้ีไฟฟ้า MONO WIRE 
GROUNDING PADS (42.29.51.04 )

80,000.00              80,000.00              1. บริษัท เบตเตอร์ เมดิ
คอล แคร์ จ ากัด

55,640.00 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล 
แคร์ จ ากัด

55,640.00              ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

38. ขวดรับของเหลว REDON BOTTLE 200 CC. 
(41.10.41.23 )

84,000.00              84,000.00              1. บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด 84,000.00 บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด 84,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ
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 (7)  (8)
39. ขวดรับของเหลว REDON BOTTLE 400 CC. 
(41.10.41.23 )

78,000.00              78,000.00              1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไบโอ-
เท็ค เมดิคอล ซิสเต็มส์

60,000.00 บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด 78,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด 78,000.00
40. สารห้ามเลือด สปองโกสแตน สแตนดาร์ท 
กล่อง/20ช้ิน (42.14.15.00 )

78,000.00              78,000.00              1. บริษัท จอห์นสัน แอนด์
 จอห์นสัน (ไทย) จ ากัด

75,750.00 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล 
แคร์ จ ากัด

57,780.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท เบตเตอร์ เมดิ
คอล แคร์ จ ากัด

57,780.00

3. บริษัท เอส เอ็ม ซี เอส 
จ ากัด

67,500.00

41. วัสดุผ่าตัดตา Fusion Dual Pump Pack 
(Disposable) (42.18.30.40 )

460,000.00            460,000.00            บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 460,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 460,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2 ประกวดรำคำซ้ือยำ (กลุ่มยำฆ่ำเชื้อ, อินซูลิน)  
จ ำนวน  10  รำยกำร

52,033,980.18       52,033,980.18       38,553,875.20       

1.  Cefoperazone and Sulbactam 
sodium ๑ g for Injection (51.99.99.99
 -545126)

        757,560.00         757,560.00 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จ ากัด

        231,120.00 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
 จ ากัด

        231,120.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท แคสป้า 
ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

        295,320.00
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(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
2. Ceftazidime ๑ g for Injection 
(51.99.99.99 -961302)

        556,400.00         556,400.00 1. บริษัท ยูโทเป้ียน 
จ ากัด

        364,800.00 1. บริษัท ยูโทเป้ียน 
จ ากัด

        364,800.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จ ากัด

        348,820.00

3. Ceftriaxone sodium ๑ g for 
Injection (51.99.99.99 -694511)

        687,500.00         687,500.00 1. บริษัท ยูโทเป้ียน 
จ ากัด

        475,000.00 บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด         475,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จ ากัด

        197,375.00

4. Cilastatin ๕๐๐ mg and imipenem 
๕๐๐ mg for injection (51.99.99.99 -
835928)

     1,130,760.00      1,130,760.00 1. บริษัท สยามฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

        684,800.00 บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

        532,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท ไบโอฟาร์ม 
เคมิคัลส์ จ ากัด

        512,000.00

3. บริษัท กู๊ด เฮลธ์ 
ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด

        532,000.00

5. Colistimethate ๑๕๐ mg for 
Injection (51.99.99.99 -520456)

        672,000.00         672,000.00 บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
เมดิคอล อินดัสตรี 
จ ากัด

        638,400.00 บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด

        638,400.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
6. Fosfomycin ๔ g for Injection 
(51.99.99.99 -562150)

     1,288,116.00      1,288,116.00 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

     1,288,080.00 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

     1,288,080.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

7. Human Rabies Immunoglobulin 
๓๐๐ IU/๒ ml for injection, ๒ ml 
(51.99.99.99 -815303)

        577,800.00         577,800.00  - ไม่มีผู้เสนอราคา

8. Insulin Human premixed (๓๐% 
Soluble insulin + ๗๐% Isophane 
insulin) ๑๐๐ IU/ml inection for penfill
 ๓ ml (51.99.99.99 -992992)

        390,550.00         390,550.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        347,750.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        347,750.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

9. Insulin Human Isophane ๑๐๐ IU/ml
 injection for penfill ๓ ml (51.99.99.99
 -992971)

        187,464.00         187,464.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        166,920.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        166,920.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

10. Meropenem ๑ g powder for 
injection (51.99.99.99 -944239)

     2,118,600.00      2,118,600.00 1. บริษัท บี.เอ็ล.เอช.
เทร็ดด้ิง จ ากัด

        948,555.00 บริษัท สยามฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

        866,700.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท สยามฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

        866,700.00

3. บริษัท ไบโอฟาร์ม 
เคมิคัลส์ จ ากัด

        891,000.00

3 ประกวดรำคำซ้ือยำ (กลุ่มโรคกระดูกพรนุ
และแก้ปวด) จ ำนวน ๔ รำยกำร

    8,411,787.70     8,411,787.70     6,156,376.00



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
1. Celecoxib ๒๐๐ mg capsule 
(51.99.99.99 -781712)

        442,000.00         442,000.00 บริษัท สหแพทย์เภสัช
 จ ากัด

         90,971.40 บริษัท แมคโครฟาร์
แลบ จ ากัด

        122,200.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

        139,100.00

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        333,840.00

บริษัท กู๊ด เฮลธ์ ฟาร์
มาซูติคอล จ ากัด

        139,100.00

บริษัท แมคโครฟาร์
แลบ จ ากัด

        122,200.00

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด         169,000.00
2. Diacerein ๕๐ mg tab (51.99.99.99 -
202287)

        989,040.00         989,040.00   บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

        417,300.00   บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

        417,300.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

3. Methylprednisolone sodium 
succinate ๒ gm for injection 
(51.99.99.99 -569330)

        508,592.40         508,592.40  - ไม่มีผู้ย่ืนเสนอ
ราคา

4. Teriparatide ๖๐๐ mcg/๒.๔ ml 
injection, prefilled syringe 
(51.99.99.99 -657592)

     1,177,000.00      1,177,000.00   บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
 จ ากัด

     1,177,000.00   บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

     1,177,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

4 ประกวดรำคำซ้ือยำ (กลุ่มโรคหัวใจ และ
ยำกระตุ้นเม็ดเลือดแดง)  จ ำนวน 7 
รำยกำร

    5,295,155.30     5,295,155.30     4,439,876.00



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
1. Atorvastatin ๔๐ mg tablet 
(51.99.99.99 -693923)

940,800.00 940,800.00 บริษัท พรอสฟาร์มา 
จ ากัด

704,659.20 บริษัท พรอสฟาร์มา 
จ ากัด

704,659.20 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. Dabigatran etexilate ๑๑๐ mg tablet
 (51.99.99.99 -648448)

368,388.00 368,388.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

368,347.50 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

368,347.50 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

3. Enoxaparin sodium ๔๐ mg/๐.๔ ml 
for injection in prefilled syringe 
(51.99.99.99 -851556)

140,063.00 140,063.00 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

132,947.50 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

132,947.50 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

4. Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml 
for injection in prefilled syringe 
(51.99.99.99 -843275)

894,734.00 894,734.00 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

849,205.50 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

849,205.50 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

5. Epoetin alfa ๔๐๐๐ IU powder for 
injection (51.99.99.99 -690418)

1,030,000.00 1,030,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิ
คอล จ ากัด

1,030,000.00 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล
 จ ากัด

1,030,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

6. Epoetin alfa ๕๐๐๐ IU/๐.๕ ml for 
injection in prefilled syringe 
(51.99.99.99 -674753)

851,388.30 851,388.30 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

851,388.30 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

851,388.30 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
7. Nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/
๑๐ mL injection ๑๐ mL (51.99.99.99 -
984253)

1,069,782.00 1,069,782.00 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ภิญโญฟาร์มาซี

294,420.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

503,328.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

5 ประกวดรำคำซ้ือยำ (กลุ่มยำควำมโลหิต, 
สำรอำหำรและวิตำมิน)  จ ำนวน  5  
รำยกำร

    2,610,721.00     2,610,721.00     2,019,741.00

1. Amino acids, Carbohydrate, 
Electrolytes and Vitamins Solution 
๑๐๐๐ ml (51.99.99.99 -730300)

535,000.00        535,000.00        1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จ ากัด

535,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

535,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. Manidipine ๒๐ mg tablet 
(51.99.99.99 -206259)

900,000.00        900,000.00        1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

763,980.00 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

763,980.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท แมคโคร
ฟาร์แลบ จ ากัด

417,000.00

3. บริษัท โนว่า เฮลธ์
แคร์ จ ากัด

609,000.00

3. Multivitamins powder for injection
 ๔ ml (51.99.99.99 -676617)

304,317.00        304,317.00        1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จ ากัด

304,317.00 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
 จ ากัด

304,317.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

4. Vildagliptin ๕๐ mg tablet 
(51.99.99.99 -333772)

439,404.00        439,404.00        1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จ ากัด

416,444.00 1. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา
 จ ากัด

416,444.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
5. Vitamin B complex and minerals 
Tablet (51.99.99.99 -903569)

432,000.00        432,000.00        ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา

6  ประกวดรำคำซ้ือยำ (กลุ่มยำโรคอัลไซ
เมอร,์ ควบคุมกำรชัก และยำพ่น)  จ ำนวน
 11 รำยกำร

    8,163,528.74     8,163,528.74     6,425,497.60

1. Fluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/dose
 Nasal Spray,Suspension ๑๒๐ doses 
(51.99.99.99 -692510)

        577,800.00         577,800.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        549,552.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        549,552.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. Fluticasone ๑๒๕ mcg and 
Salmeterol ๒๕ mcg/dose 
inhalation,suspension ๑๒๐ dose 
(51.99.99.99 -816614)

        509,320.00         509,320.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        327,420.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        327,420.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

3. Levetiracetam ๕๐๐ mg Tablet 
(51.99.99.99 -354189)

     1,293,120.00      1,293,120.00 1. บริษัท โปลิฟาร์ม 
จ ากัด

        308,160.00 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด         456,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

2. บริษัท ซิลลิค ฟาร์
มา จ ากัด

     1,292,560.00

3. บริษัท แมคโคร
ฟาร์แลบ จ ากัด

        311,200.00

4. บริษัท พรอสฟาร์
มา จ ากัด

        552,000.00

5. บริษัท เอฟ.ซี.พี. 
จ ากัด

        456,000.00



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
4. Levetiracetam ๕๐๐ mg/๕ ml 
Solution for Infusion ๕ ml 
(51.99.99.99 -564704)

        540,000.00         540,000.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        539,922.00 บริษัท บางกอก เฮลธ์ 
ซัพพลายส์ จ ากัด

        359,520.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท บางกอก เฮลธ์
 ซัพพลายส์ จ ากัด

        359,520.00

5. Levodopa ๒๐๐ mg and 
Benserazide HCL ๕๐ mg Tablet 
(51.99.99.99 -359413)

        911,900.00         911,900.00 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด         741,510.00 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด         741,510.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

6. Paliperidone ๑๐๐ mg/ml 
Suspension for Injection in prefilled 
syringe (51.99.99.99 -573822)

        694,778.00         694,778.00 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

        694,751.00 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

        694,751.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

7. Phenytoin sodium ๑๐๐ mg 
Prolonged-Release Capsule 
(51.99.99.99 -313257)

        728,200.00         728,200.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        725,032.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        725,032.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

8. Phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ ml 
solution for Injection (51.99.99.99 -
865707)

        625,000.00         625,000.00 บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
เมดิคอล อินดัสตรี 
จ ากัด

        500,000.00 บริษัท ยูนิเวอร์แซล 
เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด

        500,000.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        623,275.00



แบบ  สขร.1

ล ำดบั งำนจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จัดซ้ือหรือ

จัดจ้ำง (บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่
ของสัญญำ หรือ
ขอ้ตกลงในกำร

ซ้ือหรือจ้ำง
 (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (9)  (10)

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน…1..ตลุำคม 2562 - 30 กันยำยน 2563......
(ชื่อหน่วยงำน).....โรงพยำบำลนครนำยก..................

วันที่  31  เดอืน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563  (1)
รำยชื่อผู้เสนอรำคำกละรำคำที่เสนอ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

 (7)  (8)
9. Rivastigmine ๔.๖ mg/๒๔ hr 
Transdermal Patch ๕ cm๒ 
(51.99.99.99 -657164)

        593,664.00         593,664.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        431,424.00 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        431,424.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

10. Rivastigmine ๑๓.๓ mg/๒๔ hr 
Transdermal Patch ๑๕ cm๒ 
(51.99.99.99 -912407)

        964,706.74         964,706.74 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        916,112.60 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากัด

        916,112.60 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ

11. Sodium Valproate ๕๐๐ mg 
prolonged-release tablet (51.99.99.99 -
644620)

        725,040.00         725,040.00 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

        724,176.00 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

        724,176.00 ย่ืนเสอนราคา
ถูกต้องตามเง่ือนไข
 และเป็นราคาท่ีต่ า

กว่าวงเงิน
งบประมาณ


