
วงเงินท่ี ราคา เลขท่ีและวันท่ี

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จัดซ้ือหรือ จ านวน กลาง ช่ือผู้เสนอราคา/และราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ของสัญญา

จัดจ้าง (หน่วยนับ) บาท เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลง

บาท ในการจัดซ้ือ/จ้าง

เวชภัณฑ์ยา 2,000.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 2,000.00 เกณฑ์ราคา 592/2564

เวชภัณฑ์ยา 5,520.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด 5,520.00 เกณฑ์ราคา 593/2564

เวชภัณฑ์ยา 3,500.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด 3,500.00 เกณฑ์ราคา 598/2564

เวชภัณฑ์ยา 8,400.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด 8,400.00 เกณฑ์ราคา 599/2564

เวชภัณฑ์ยา 3,745.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 3,745.00 เกณฑ์ราคา 587/2564

เวชภัณฑ์ยา 5,650.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 5,650.00 เกณฑ์ราคา 588/2564

เวชภัณฑ์ยา 67,410.00      2 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 67,410.00 เกณฑ์ราคา 589/2564

เวชภัณฑ์ยา 6,150.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 6,150.00 เกณฑ์ราคา 590/2564

เวชภัณฑ์ยา 57,780.00      1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 57,780.00 เกณฑ์ราคา 591/2564

เวชภัณฑ์ยา 2,100.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 2,100.00 เกณฑ์ราคา 594/2564

เวชภัณฑ์ยา 8,800.00       6 รายการ  - เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝ้ัน อาจาโร 8,800.00 เกณฑ์ราคา 595/2564

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 45,300.00      4 รายการ  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวัน เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดอะวัน เมดิคอล 45,300.00 เกณฑ์ราคา 600/2564

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,280.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 5,280.00 เกณฑ์ราคา 601/2564

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 5,280.00       2 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์ เมด จ ากัด 5,280.00 เกณฑ์ราคา 603/2564

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7,562.76       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 7,562.76 เกณฑ์ราคา 602/2564

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 19,260.00      1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 19,260.00 เกณฑ์ราคา 604/2564

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 564.96          1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จ ากัด 564.96 เกณฑ์ราคา 605/2564

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 25,500.00      2 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด 25,500.00 เกณฑ์ราคา 606/2564

เวชภัณฑ์มิใช่ยา 2,100.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาจักร การแพทย์ (ประเทศไทย)ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหาจักร การแพทย์ (ประเทศไทย)2,100.00 เกณฑ์ราคา 607/2564

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง
ราคาท่ี    

ตกลง ซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  (สขร.1)  โรงพยาบาลเจริญศิลป์

ประจ าเดือน  สิงหาคม 2564



วงเงินท่ี ราคา เลขท่ีและวันท่ี

งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง จัดซ้ือหรือ จ านวน กลาง ช่ือผู้เสนอราคา/และราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ของสัญญา

จัดจ้าง (หน่วยนับ) บาท เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลง

บาท ในการจัดซ้ือ/จ้าง

วิธีจัดซ้ือ/จ้าง
ราคาท่ี    

ตกลง ซ้ือ/จ้าง

เหตุผลท่ีคัด

เวชภัณฑ์ยา 495.00          1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 495.00 เกณฑ์ราคา 609/2564

เวชภัณฑ์ยา 18,000.00      1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 18,000.00 เกณฑ์ราคา 610/2564

เวชภัณฑ์ยา 15,900.00      1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 15,900.00 เกณฑ์ราคา 611/2564

เวชภัณฑ์ยา 57,780.00      1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 57,780.00 เกณฑ์ราคา 612/2564

เวชภัณฑ์ยา 1,400.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 1,400.00 เกณฑ์ราคา 616/2564

เวชภัณฑ์ยา 2,000.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 2,000.00 เกณฑ์ราคา 617/2564

เวชภัณฑ์ยา 3,700.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด 3,700.00 เกณฑ์ราคา 618/2564

เวชภัณฑ์ยา 28,775.00      2 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 28,775.00 เกณฑ์ราคา 619/2564

เวชภัณฑ์ยา 5,800.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากัด 5,800.00 เกณฑ์ราคา 620/2564

เวชภัณฑ์ยา 69,900.00      4 รายการ  - เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาฯ 69,900.00 เกณฑ์ราคา 621/2564

เวชภัณฑ์ยา 6,288.60       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 6,288.60 เกณฑ์ราคา 622/2564

เวชภัณฑ์ยา 7,233.20       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 7,233.20 เกณฑ์ราคา 623/2564

เวชภัณฑ์ยา 11,834.20      1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 11,834.20 เกณฑ์ราคา 624/2564

เวชภัณฑ์ยา 17,976.00      1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 17,976.00 เกณฑ์ราคา 625/2564

เวชภัณฑ์ยา 4,000.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จ ากัด 4,000.00 เกณฑ์ราคา 627/2564

เวชภัณฑ์ยา 8,080.00       1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมดิคอล อินดัสตรี จ ากัด 8,080.00 เกณฑ์ราคา 628/2564

เวชภัณฑ์ยา 13,608.00      1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จ ากัด 13,608.00 เกณฑ์ราคา 629/2564

เวชภัณฑ์ยา 24,000.00      1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด 24,000.00 เกณฑ์ราคา 630/2564

เวชภัณฑ์ยา 27,000.00      1 รายการ  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด 27,000.00 เกณฑ์ราคา 631/2564

(ลงช่ือ   นางพันธ์วิรา เวยสาร หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

             (นางพันธ์วิรา    เวยสาร)


