
 
 
  

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

ที ่ สท.๐๐๓3.๓๐๑.1/053              วันที่    31  สิงหาคม  2565     
 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือน สิงหาคม  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

ส.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

1 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 61,525.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอโรแคร จํากัด 65310793

1/8/2565

2 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 123,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

65310823

1/8/2565

3 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 62,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ยูเมดา จํากัด 65310819

1/8/2565

4 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 135,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เบอรลินฟารมาซูติคอล
อินดัสตรี้ จํากัด

65310822

1/8/2565

5 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 32,400.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด 65310833

1/8/2565

6 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 23,040.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด 65310839

1/8/2565

7 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 5,780.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอ
ราทอรีส จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท โอสถ อินเตอร แลบบอ
ราทอรีส จํากัด

65310848

2/8/2565

8 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมนฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที. แมนฟารมา จํากัด 65310845

2/8/2565

9 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 33,435.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แมคโครฟาร จํากัด 65310849

2/8/2565

10 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,638.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65320037

1/8/2565

11 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 16,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด 65310801

1/8/2565

12 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,288.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด 65310846

2/8/2565

13 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 20,544.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอโรแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอโรแคร จํากัด 65310792

1/8/2565

14 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 17,120.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310816

1/8/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ส.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

15 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 13,755.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดไลน จํากัด 65310800

1/8/2565

16 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด 65310832

1/8/2565

17 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,180.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

65320039

2/8/2565

18 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 11,300.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

65310810

1/8/2565

19 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,477.50

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จํากัด 65320038

2/8/2565

20 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,300.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท มาสุ จํากัด 65310827

1/8/2565

21 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 5,100.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที เอ็น พี เฮลแคร จํากัด 65310843

2/8/2565

22 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,300.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท วี.แอนดวี.กรุงเทพฯ จํากัด 65310828

1/8/2565

23 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 9,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แอตแลนติค ฟารมาซูติ
คอล จํากัด

65310850

2/8/2565

24 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,420.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด 65310817

1/8/2565

25 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,700.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท โปลิฟารม จํากัด 65310842

1/8/2565

26 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกดรัก จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท บางกอกดรัก จํากัด 65300072

1/8/2565

27 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แกวมังกรเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แกวมังกรเภสัช จํากัด 65300073

1/8/2565

28 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 25,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คก้ิง จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด 65330017

1/8/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ส.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

29 เวชภัณฑยาจํานวน

2
 20,800.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319126

1/8/2565

30 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,025.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล 
จํากัด

65310794

1/8/2565

31 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 43,121.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด 65310795

1/8/2565

32 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 45,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง 
จํากัด

65310809

1/8/2565

33 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 69,550.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด 65310796

1/8/2565

34 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

65310805

1/8/2565

35 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 32,478.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด 65300071

1/8/2565

36 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,070.00

รายการ

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

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

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

65310807

1/8/2565

37 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,049.50

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล 
จํากัด

65310806

1/8/2565

38 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 18,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 65310797

1/8/2565

39 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 5,340.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟารม จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท โปลิฟารม จํากัด 65310798

1/8/2565

40 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 20,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตารแลบ (2517) 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พาตารแลบ (2517) 
จํากัด

65310799

1/8/2565

41 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว 
จํากัด

65310804

1/8/2565

42 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 48,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

โรงงานเภสัชกรรมทหาร 65310803

1/8/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ส.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

43 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 73,188.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310802

1/8/2565

44 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 6,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แกวมังกรเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แกวมังกรเภสัช จํากัด 65300074

1/8/2565

45 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,320.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 65310808

1/8/2565

46 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,387.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

65310830

1/8/2565

47 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

องคการเภสัชกรรม 65319127

2/8/2565

48 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,182.80

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310851

2/8/2565

49 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 49,969.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310847

2/8/2565

50 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 13,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

65310844

2/8/2565

51 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 4,494.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แคสปา ฟารมาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จํากัด

65310841

1/8/2565

52 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท คอสมา เทรดดิ้ง จํากัด 65310840

1/8/2565

53 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 8,025.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟารมาซูติคอล จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท สยามฟารมาซูติคอล 
จํากัด

65310838

1/8/2565

54 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 11,200.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

65310837

1/8/2565

55 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 3,250.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

65310836

1/8/2565

56 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 1,300.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา 

65310835

1/8/2565
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ส.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

57 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,050.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส 
จํากัด

65310834

1/8/2565

58 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 13,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เกร็ทเตอรมายบาซิน 
จํากัด

65310818

1/8/2565

59 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 9,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟารมีนา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ฟารมีนา จํากัด 65310831

1/8/2565

60 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 42,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดไลน จํากัด 65310811

1/8/2565

61 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 49,969.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด 65310829

1/8/2565

62 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 50,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด 65310826

1/8/2565

63 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมนฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ที. แมนฟารมา จํากัด 65310825

1/8/2565

64 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 140,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ยูนีซัน จํากัด 65310824

1/8/2565

65 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 38,500.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว 
จํากัด

มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท หางขายยาตราเจ็ดดาว 
จํากัด

65310821

1/8/2565

66 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 85,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดไลน จํากัด 65310820

1/8/2565

67 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 2,660.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ขาวละออเภสัช จํากัด 65300070

1/8/2565

68 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,635.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรีเมด ฟารมา พลัส 
จํากัด

65310815

1/8/2565

69 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 18,832.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท พรอส ฟารมา จํากัด 65310814

1/8/2565

70 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 60,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท แมคโครฟาร จํากัด 65310813

1/8/2565



กลุมงานเภสัชกรรมและคุมครองผูบริโภค  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย  
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ลําดับ วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)

คาเวชภัณฑ วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ส.ค. 2565

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป เลขที/่วันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ

หรือจาง

71 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 10,000.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเมดา จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท ยูเมดา จํากัด 65310812

1/8/2565

72 เวชภัณฑยาจํานวน

1
 12,600.00

รายการ

เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพ็คก้ิง จํากัด มคีณุสมบัตถิกูตอ้งครบเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงนิงบประมาณ

บริษัท เมดิกา แพ็คกิ้ง จํากัด 65330018

1/8/2565

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

ผูอํานวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย

(นายวิศิษฎ  ใจวิสุทธ์ิหรรษา)





























แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2565 
 

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทั่วไป.  โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
 
วัน/เดือน/ปี  :  31  สิงหาคม  2565 
 
หัวข้อ :  แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุประจ าเดือนสิงหาคม  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  สิงหาคม  2565                                    วันที่  31  สิงหาคม  2565 
        

  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

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

   ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
วันทื่  31  สิงหาคม  2565 

                  
 


