
 
 
  

       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย  อ.ศรีสัชนาลัย จ.สโุขทัย  โทร.๐๕๕-673136 
 

ที ่ สท.๐๐๓3.๓๐๑.1/052              วันที่    29  กรกฎาคม  2565      
 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน กรกฎาคม  2565 (สขร.1) 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 

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

  ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอเรียนว่า ได้ด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและอนุมัติเพ่ือน าเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัยต่อไป 
 

     
  
 

 (นางสาวจุรีรัตน์   พุ่มชุ่ม) 
                                                                               เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
               √   อนุมัต ิ ไม่อนุมัติ 
 
 
 

(นายสุทนต์   ทั่งศิริ) 
       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ก.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

1 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 62,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

65310785

4/7/2565

2 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 62,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ยูเมดา จํากัด 65310741

1/7/2565

3 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 135,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

65310717

1/7/2565

4 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 135,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

65310762

1/7/2565

5 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 75,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด 65310787

4/7/2565

6 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 33,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟารมาซี มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. ภิญโญฟารมาซี 65310721

1/7/2565

7 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 61,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 65310765

1/7/2565

8 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,670.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอ
ราทอรีส จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอ
ราทอรีส จํากัด

65310764

1/7/2565

9 เวชภัณฑยาจํานวน

3
 67,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด 65310783

4/7/2565

10 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

65310769

1/7/2565

11 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟารมาซี มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. ภิญโญฟารมาซี 65310731

1/7/2565

12 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 20,544.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
 จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
 จํากัด

65310748

1/7/2565

13 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 23,040.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด 65310788

4/7/2565

14 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 30,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แมคโครฟาร จํากัด 65310782

4/7/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ก.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

15 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,700.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310733

1/7/2565

16 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 16,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 65310746

1/7/2565

17 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 23,754.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 65310747

1/7/2565

18 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 7,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

65310719

1/7/2565

19 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,560.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310725

1/7/2565

20 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,425.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310752

1/7/2565

21 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 9,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 65310745

1/7/2565

22 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,908.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

65320034

1/7/2565

23 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,908.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

65320035

1/7/2565

24 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,750.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

65310789

4/7/2565

25 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 9,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

65310722

1/7/2565

26 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,420.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด 65310730

1/7/2565

27 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 9,850.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท โปลิฟารม จํากัด 65310773

1/7/2565

28 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,350.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ
รี่ส (1969) จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ
รี่ส (1969) จํากัด

65310779

1/7/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ก.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

29 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,583.60

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 65310754

1/7/2565

30 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 480.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

65310737

1/7/2565

31 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟารมาซี มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. ภิญโญฟารมาซี 65310753

1/7/2565

32 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง รพ.สวรรคโลก . มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

รพ.สวรรคโลก . 65300068

4/7/2565

33 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,988.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ
สติกส จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิ
สติกส จํากัด

65310732

1/7/2565

34 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,420.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319125

1/7/2565

35 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ
รี่ส (1969) จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ
รี่ส (1969) จํากัด

65310734

1/7/2565

36 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 5,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท บางกอกดรัก จํากัด 65310729

1/7/2565

37 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,608.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท จรูญเภสัช จํากัด 65310736

1/7/2565

38 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาแลนด(1982) 
จํากัด

65310728

1/7/2565

39 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,996.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท อารเอ็กซ จํากัด 65310738

1/7/2565

40 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,950.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟารมาซี มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. ภิญโญฟารมาซี 65310739

1/7/2565

41 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 140,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ยูนีซัน จํากัด 65310740

1/7/2565

42 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 31,680.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319119

1/7/2565



กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน Page 4 of 7

ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ก.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

43 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319120

1/7/2565

44 เวชภัณฑยาจํานวน

3
 38,526.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319121

1/7/2565

45 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อํานวยเภสัช) จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่
(อํานวยเภสัช) จํากัด

65310735

1/7/2565

46 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 21,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310790

4/7/2565

47 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 21,652.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด 65300063

1/7/2565

48 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,925.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด 65300064

1/7/2565

49 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,660.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด 65300066

1/7/2565

50 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,100.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ
รี่ส (1969) จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอ
รี่ส (1969) จํากัด

65320036

4/7/2565

51 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 115,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

65310718

1/7/2565

52 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท หมอยาไทย 101 จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท หมอยาไทย 101 จํากัด 65300069

4/7/2565

53 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 49,434.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
 จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)
 จํากัด

65310720

1/7/2565

54 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 11,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แกวมังกรเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แกวมังกรเภสัช จํากัด 65300067

1/7/2565

55 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 7,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมีนา จํากัด 65310786

4/7/2565

56 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 85,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดไลน จํากัด 65310723

1/7/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ก.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

57 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 29,532.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310724

1/7/2565

58 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 22,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310784

4/7/2565

59 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 7,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ (2517) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พาตารแลบ (2517) 
จํากัด

65310726

1/7/2565

60 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 5,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค  จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ไบโอจีนีเทค  จํากัด 65310727

1/7/2565

61 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,601.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310791

4/7/2565

62 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

65310775

1/7/2565

63 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท บางกอกดรัก จํากัด 65310757

1/7/2565

64 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,494.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ยูนีซัน จํากัด 65310758

1/7/2565

65 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมาฮอฟ จํากัด 65310759

1/7/2565

66 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 144,450.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จํากัด

65310760

1/7/2565

67 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 144,450.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310761

1/7/2565

68 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 52,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319124

1/7/2565

69 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 51,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

65310763

1/7/2565

70 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,270.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คก้ิง จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด 65330016

4/7/2565



กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน Page 6 of 7

ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ก.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

71 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 5,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

65310774

1/7/2565

72 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 7,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ (2517) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พาตารแลบ (2517) 
จํากัด

65310766

1/7/2565

73 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 5,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ยูเมดา จํากัด 65310767

1/7/2565

74 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 13,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

65310768

1/7/2565

75 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 13,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท โปลิฟารม จํากัด 65310772

1/7/2565

76 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดไลน จํากัด 65310770

1/7/2565

77 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 3,120.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 65310776

1/7/2565

78 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,435.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แมคโครฟาร จํากัด 65310778

1/7/2565

79 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 60,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แมคโครฟาร จํากัด 65310771

1/7/2565

80 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,601.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319123

1/7/2565

81 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,635.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส 
จํากัด

65310742

1/7/2565

82 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310743

1/7/2565

83 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 22,470.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จํากัด 65310744

1/7/2565

84 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 4,866.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319122

1/7/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ก.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

85 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด 65310756

1/7/2565

86 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ. เคมีคอลล (1979)
 จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที.โอ. เคมีคอลล (1979)
 จํากัด

65310780

1/7/2565

87 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,140.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 65310755

1/7/2565

88 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 22,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จํากัด 65310749

1/7/2565

89 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 98,868.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310750

1/7/2565

90 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท คอนติเนนเติล-ฟารม 
จํากัด

65310751

1/7/2565

91 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง รพ.สวรรคโลก . มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

รพ.สวรรคโลก . 65300062

1/7/2565

92 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,700.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แมคโครฟาร จํากัด 65310777

1/7/2565

93 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท บางกอกดรัก จํากัด 65300065

1/7/2565

94 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง หจก. ภิญโญฟารมาซี มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

หจก. ภิญโญฟารมาซี 65310781

1/7/2565

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

ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย

(นายวิศิษฎ  ใจวิสุทธ์ิหรรษา)





























แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :  29  กรกฎาคม  2565 
 
หัวข้อ :  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจ าเดือนกรกฎาคม  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 ่ 29  กรกฎาคม  2565                                    วันที่  29  กรกฎาคม  2565 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

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

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันทื่  29  กรกฎาคม  2565 

                  
 


