
 
 
  

       บันทึกข้อความ 
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ที ่ สท.๐๐๓๒.๓๐๑.1/045              วันที่    31  พฤษภาคม  2565      
 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน พฤษภาคม  2565 (สขร.1) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 (8) ระบุหน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนทุกสิ้นเดือน ตามแบบ สขร.1เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ  
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

1 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 61,525.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอโรแคร จํากัด 65310573

2/5/2565

2 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 63,130.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ
สติกส จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ
สติกส จํากัด

65310579

2/5/2565

3 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 62,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ยูเมดา จํากัด 65310618

3/5/2565

4 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 135,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

65310611

3/5/2565

5 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 40,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอสพี ไบโอเทค จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เอสเอสพี ไบโอเทค จํากัด 65310590

2/5/2565

6 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 61,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

65310644

3/5/2565

7 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 31,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ยูเมดา จํากัด 65310569

2/5/2565

8 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

65310582

2/5/2565

9 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

65310605

3/5/2565

10 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟารมาซี มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. ภิญโญฟารมาซี 65310597

3/5/2565

11 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 32,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด 65310560

2/5/2565

12 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 23,040.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด 65310577

2/5/2565

13 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 25,680.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอโรแคร จํากัด 65310575

2/5/2565

14 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 7,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมนฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที. แมนฟารมา จํากัด 65320025

2/5/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

15 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 13,696.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
 จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
 จํากัด

65310619

3/5/2565

16 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 13,696.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
 จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
 จํากัด

65310604

3/5/2565

17 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 27,510.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดไลน จํากัด 65310621

3/5/2565

18 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,210.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65320027

2/5/2565

19 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 16,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 65310556

2/5/2565

20 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 16,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 65310614

3/5/2565

21 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 20,544.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอโรแคร จํากัด 65310574

2/5/2565

22 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 11,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟารมาซี มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. ภิญโญฟารมาซี 65310578

2/5/2565

23 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 15,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แมคโครฟาร จํากัด 65310552

2/5/2565

24 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 15,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แมคโครฟาร จํากัด 65310606

3/5/2565

25 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 18,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

65310615

3/5/2565

26 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,875.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310584

2/5/2565

27 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,560.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310624

3/5/2565

28 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,425.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310563

2/5/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

29 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,750.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

65310607

3/5/2565

30 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส 
จํากัด

65310587

2/5/2565

31 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

65310641

3/5/2565

32 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 13,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

65310616

3/5/2565

33 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 23,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310626

3/5/2565

34 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 9,850.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท โปลิฟารม จํากัด 65310636

3/5/2565

35 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

65310608

3/5/2565

36 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

65310609

3/5/2565

37 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 36,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แมคโครฟาร จํากัด 65310553

2/5/2565

38 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,272.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จํากัด 65310572

2/5/2565

39 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,420.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310558

2/5/2565

40 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,824.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น   จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จํากัด 65320026

2/5/2565

41 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,465.50

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310557

2/5/2565

42 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 24,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แมคโครฟาร จํากัด 65310555

2/5/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

43 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,025.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล 
จํากัด

65310571

2/5/2565

44 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 36,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แมคโครฟาร จํากัด 65310554

2/5/2565

45 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 42,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดไลน จํากัด 65310568

2/5/2565

46 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลล (1979)
 จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที.โอ. เคมีคอลล 
(1979) จํากัด

65310551

2/5/2565

47 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 32,100.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส 
จํากัด

65310580

2/5/2565

48 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลล (1979)
 จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที.โอ. เคมีคอลล 
(1979) จํากัด

65310550

2/5/2565

49 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 19,750.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 65310581

2/5/2565

50 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,049.50

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล 
จํากัด

65310549

2/5/2565

51 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท นิวไลฟ ฟารมา จํากัด 65310583

2/5/2565

52 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด 65310548

2/5/2565

53 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 65310585

2/5/2565

54 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 85,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดไลน จํากัด 65310576

2/5/2565

55 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 31,680.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319092

2/5/2565

56 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,712.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น   จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จํากัด 65310561

2/5/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

57 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 270,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด 65300049

2/5/2565

58 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 26,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คก้ิง จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด 65330013

2/5/2565

59 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,198.40

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จํากัด 65330012

2/5/2565

60 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,675.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล 
จํากัด

65320024

2/5/2565

61 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 107,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319094

2/5/2565

62 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 34,470.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319093

2/5/2565

63 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 11,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 65310570

2/5/2565

64 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท โปลิฟารม จํากัด 65310565

2/5/2565

65 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,968.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 65310562

2/5/2565

66 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม 
จํากัด

65310566

2/5/2565

67 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 37,481.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319091

2/5/2565

68 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 29,164.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319090

2/5/2565

69 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,494.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319089

2/5/2565

70 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,511.60

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319088

2/5/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

71 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 36,300.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

65310567

2/5/2565

72 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด 65300050

2/5/2565

73 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 7,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ (2517) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พาตารแลบ (2517) 
จํากัด

65310559

2/5/2565

74 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,494.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ยูนีซัน จํากัด 65310564

2/5/2565

75 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 140,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ยูนีซัน จํากัด 65310634

3/5/2565

76 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 76,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว 
จํากัด

65310589

2/5/2565

77 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310625

3/5/2565

78 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,480.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส 
จํากัด

65310627

3/5/2565

79 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 139,100.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด 65310628

3/5/2565

80 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอ
ราทอรีส จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอ
ราทอรีส จํากัด

65310629

3/5/2565

81 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,560.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 65310630

3/5/2565

82 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,116.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิชั่น   จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เจ เอส วิช่ัน   จํากัด 65310631

3/5/2565

83 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,700.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

65310632

3/5/2565

84 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,320.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 65310633

3/5/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

85 เวชภัณฑยาจํานวน

3
 14,049.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319096

3/5/2565

86 เวชภัณฑยาจํานวน

3
 5,473.20

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319097

3/5/2565

87 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดไลน จํากัด 65310622

3/5/2565

88 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 16,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เครส ฟารมา จํากัด 65300055

3/5/2565

89 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 58,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอ
ราตอรี่ จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เอเช่ียน ยูเน่ียน แล็บบอ
ราตอรี่ จํากัด

65310620

3/5/2565

90 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,025.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล 
จํากัด

65310635

3/5/2565

91 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,988.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ
สติกส จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ
สติกส จํากัด

65310637

3/5/2565

92 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 13,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด 65310638

3/5/2565

93 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 19,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท โปลิฟารม จํากัด 65310639

3/5/2565

94 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,350.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร) 
จํากัด

65310640

3/5/2565

95 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,722.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดีไฟวฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดดีไฟวฟารมา จํากัด 65310642

3/5/2565

96 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

65310643

3/5/2565

97 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,900.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319099

3/5/2565

98 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,568.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319100

3/5/2565



กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน Page 8 of 10

ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

99 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 13,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319101

3/5/2565

100 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,420.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กเฮาส 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เยนเนอรราลดรั๊กเฮาส 
จํากัด

65310645

3/5/2565

101 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 257.80

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319098

3/5/2565

102 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 18,832.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด 65310596

3/5/2565

103 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เครส ฟารมา จํากัด 65300051

3/5/2565

104 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 21,652.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด 65300052

3/5/2565

105 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 7,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด 65300053

3/5/2565

106 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 7,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด 65300054

3/5/2565

107 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส 
จํากัด

65310586

2/5/2565

108 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 33,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว 
จํากัด

65310588

2/5/2565

109 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 20,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เครส ฟารมา จํากัด 65300048

2/5/2565

110 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 42,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟารมา (ประเทศไทย)
 จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท นิวฟารมา (ประเทศไทย)
 จํากัด

65310591

3/5/2565

111 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 30,972.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319102

3/5/2565

112 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 5,700.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด 65310592

3/5/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

113 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 18,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พีเอ็มแอล พลัส จํากัด 65310593

3/5/2565

114 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 89,559.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310623

3/5/2565

115 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ (2517) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พาตารแลบ (2517) 
จํากัด

65310595

3/5/2565

116 เวชภัณฑยาจํานวน

3
 4,680.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คก้ิง จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด 65330014

2/5/2565

117 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟารมาซี มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. ภิญโญฟารมาซี 65310598

3/5/2565

118 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,860.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส 
จํากัด

65310599

3/5/2565

119 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310600

3/5/2565

120 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 9,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310601

3/5/2565

121 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 16,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310602

3/5/2565

122 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 22,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310603

3/5/2565

123 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 16,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาดิกา จํากัด 65310610

3/5/2565

124 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,494.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จํากัด

65310612

3/5/2565

125 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 31,680.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319095

3/5/2565

126 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 18,832.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด 65310613

3/5/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

พ.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

127 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 45,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

65310617

3/5/2565

128 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 11,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

65310594

3/5/2565

ลงช่ือ.........................................................ผูตรวจสอบ
(นายสุทนต  ทั่งศิริ)

ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย

(นายวิศิษฎ  ใจวิสุทธ์ิหรรษา)



แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :  31  พฤษภาคม  2565 
 
หัวข้อ :  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจ าเดือน พฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
         แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
          1. ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจัดจ้าง 
         2.  วงเงินงบประมาณ 
         3.  ราคากลาง 
         4.  วิธีการซื้อหรือจ้าง 
         5.  ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
         6.  ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
         7.  เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
 
Link/ภายนอก :  ไม่มี  
หมายเหตุ  : ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
              ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                             ผู้อนุมัติรับรอง 
 
                    
..............................................................................                ............................... ........................................ 
              (นางสาวจุรีรัตน์  พุ่มชุ่ม)                                             (นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 
              ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ                            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
          วันที ่ 31  พฤษภาคม  2565                                      วันที่  31  พฤษภาคม  2565 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

................................................................................ 
    (นายเอกพงศ์  ทิงาเครือ) 

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันทื่  31  พฤษภาคม  2565 

                  
 


