
 บันทกึขอความ 
สวนราชการ  งานพัสดุ กลุมบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลละงู โทร ๐ ๗๔๗๗ ๓๕๖๓ – ๘ ตอ ๑๐๐ 

ท่ี   สต ๐๐๓๓.๓๔/๒๙๘๗ วันท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ประจาํปเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

เรียน ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 

ตามท่ี งานพัสดุ กลุมบริหารงานท่ัวไป โรงพยาบาลละงู ไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางวัสดุ 

ครุภัณฑ สิ่งกอสราง ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงขอรายงานสรุปผลการดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจาง ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (แบบ สขร.๑) ตามรายละเอียดแนบทาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขออนุญาตนําข้ึนเผยแพรเอกสารผานเว็บไซตของหนวยงาน 
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(นางนวพรรณ ศุขมณี) 

นายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลละงู 



รายชื่อผูเสนอราคา  ราคาที่เสนอ

1 จางเหมา 47,950.00         47,950.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารียา ยอดขยัน 47,950.00            นส.อารียา ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 1119/65(11สค65)

2 จางเหมา 76,510.00 76,510.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารียา ยอดขยัน 76,510.00            นส.อารียา ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 1118/65(11สค65)

3 จางเหมา 10,000.00 10,000.00          เฉพาะเจาะจง นส.อารียา ยอดขยัน 10,000.00            นส.อารียา ยอดขยัน ราคาต่ําสุด 1120/65(11สค65)

4 จางเหมา 1,050.00           1,050.00           เฉพาะเจาะจง รานชางดือ ควนไสน 1,050.00              รานชางดือ ควนไสน ราคาต่ําสุด 186/65(11สค65)

5 ครุภัณฑ 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง รานปยะอนันต 5,000.00              รานปยะอนันต ราคาต่ําสุด 876/65(1มิ.ย65)

6 จางเหมา  5,000.00 5,000.00           เฉพาะเจาะจง นส.มารีนา เรืองสวาง 5,000.00              นส.มารีนา เรืองสวาง ราคาต่ําสุด 02-ก.ย.-65

7 เวชภัณฑ  17,570.00 17,570.00          เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 17,570.00            พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650109016 ลว.1 ก.ย. 65

8 เวชภัณฑ 7,700.00           7,700.00           เฉพาะเจาะจง หจก.วีอาร ซัพพอรต 7,700.00              หจก.วีอาร ซัพพอรต ราคาต่ําสุด I650109017  ลว.1 ก.ย. 65

9 เวชภัณฑ 13,500.00         13,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สินสิริ เมดิเทค 13,500.00            หจก.สินสิริ เมดิเทค ราคาต่ําสุด I650109018  ลว.1 ก.ย. 65

10 เวชภัณฑ  64,000.00 64,000.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโนเมดิคอล 64,000.00            หจก.เทคโนเมดิคอล ราคาต่ําสุด I650109019  ลว.1 ก.ย. 65

11 เวชภัณฑ  8,930.00 8,930.00           เฉพาะเจาะจง พีซีดรักเซ็นเตอร 8,930.00              พีซีดรักเซ็นเตอร ราคาต่ําสุด I650109020  ลว.1 ก.ย. 65

12 เวชภัณฑ  35,203.00 35,203.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 35,203.00            ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650109021  ลว.1 ก.ย. 65

13 เวชภัณฑ  21,400.00 21,400.00          เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 21,400.00            ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ราคาต่ําสุด I650109022  ลว.1 ก.ย. 65

เหตุผลที่

คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือขอตกลงในการซื้อหรือ

จาง

แบบสรุปการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกันยายน 2565

โรงพยาบาลละงู อําเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่ 1-30 กันยายน 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนองานที่

จัดซื้อ

หรือที่

จัดจาง

ลําดับ

ที่

วงเงินที่จัดซื้อ

หรือจัด
 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง
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14 ยา  97,500.00 97,500.00          เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอนอินดัสตรี้ 97,500.00            เบอรลินฟารมาซูติคอนอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I650109023  ลว.1 ก.ย. 65

15 ยา  8,550.00 8,550.00           เฉพาะเจาะจง เอชเค เมดิซีน 8,550.00              เอชเค เมดิซีน ราคาต่ําสุด I650109024  ลว.1 ก.ย. 65

16 ยา  13,952.80 13,952.80          เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 13,952.80            สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I650109025  ลว.1 ก.ย. 65

17 ยา  69,600.00 69,600.00          เฉพาะเจาะจง วีแอนดวี กรุงเทพฯ 69,600.00            วีแอนดวี กรุงเทพฯ ราคาต่ําสุด I650109026  ลว.1 ก.ย. 65

18 ยา  10,800.00 10,800.00          เฉพาะเจาะจง เอเบิ้ล เมดิคอล 10,800.00            เอเบิ้ล เมดิคอล ราคาต่ําสุด I650109027  ลว.1 ก.ย. 65

19 ยา  19,000.00 19,000.00          เฉพาะเจาะจง ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไท 19,000.00           

 ู  

สภากาชาดไทย ราคาต่ําสุด I650109028  ลว.1 ก.ย. 65

20 ยา  8,089.20 8,089.20           เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส 8,089.20              ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส ราคาต่ําสุด I650109029  ลว.1 ก.ย. 65

21 ยา  6,900.00 6,900.00           เฉพาะเจาะจง พาตารแลบ(2517) 6,900.00              พาตารแลบ(2517) ราคาต่ําสุด I650109030  ลว.1 ก.ย. 65

22 ยา  15,000.00 15,000.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 15,000.00            ไบโอฟารม เคมิคัลส ราคาต่ําสุด I650109031  ลว.1 ก.ย. 65

23 ยา  13,643.00 13,643.00          เฉพาะเจาะจง เอสพีเอส เมดิคอล 13,643.00            เอสพีเอส เมดิคอล ราคาต่ําสุด I650109032  ลว.1 ก.ย. 65

24 ยา  5,150.00 5,150.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ภิญโญฟารมาซี 5,150.00              หจก.ภิญโญฟารมาซี ราคาต่ําสุด I650109033  ลว.1 ก.ย. 65

25 ยา  11,040.00 11,040.00          เฉพาะเจาะจง ที่เอ็นพี เฮลทแคร 11,040.00            ที่เอ็นพี เฮลทแคร ราคาต่ําสุด I650109034  ลว.1 ก.ย. 65
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26 ยา  10,700.00 10,700.00          เฉพาะเจาะจง ไบโอฟารม เคมิคัลส 10,700.00            ไบโอฟารม เคมิคัลส ราคาต่ําสุด I650109035  ลว.1 ก.ย. 65

27 ยา  82,575.00 82,575.00          เฉพาะเจาะจง เบอรลินฟารมาซูติคอนอินดัสตรี้ 82,575.00            เบอรลินฟารมาซูติคอนอินดัสตรี้ ราคาต่ําสุด I650109036  ลว.1 ก.ย. 65

28 ยา 15,536.40         15,536.40          เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช 15,536.40            สหแพทยเภสัช ราคาต่ําสุด I650109037  ลว.1 ก.ย. 65

29 ยา 27,000.00         27,000.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟารมา 27,000.00            ซิลลิคฟารมา ราคาต่ําสุด I650109038  ลว.1 ก.ย. 65

30 ยา 70,620.00         70,620.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟารมา 70,620.00            ซิลลิคฟารมา ราคาต่ําสุด I650109039  ลว.1 ก.ย. 65

31 ยา 46,224.00         46,224.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟารมา 46,224.00            ซิลลิคฟารมา ราคาต่ําสุด I650109040  ลว.1 ก.ย. 65

32 ยา 36,594.00         36,594.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟารมา 36,594.00            ซิลลิคฟารมา ราคาต่ําสุด I650109041  ลว.1 ก.ย. 65

32 ยา 49,969.00         49,969.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟารมา 49,969.00            ซิลลิคฟารมา ราคาต่ําสุด I650109042  ลว.1 ก.ย. 65

33 ยา 34,347.00         34,347.00          เฉพาะเจาะจง ซิลลิคฟารมา 34,347.00            ซิลลิคฟารมา ราคาต่ําสุด I650109043  ลว.1 ก.ย. 65
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