




















ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก ระยะเวลา

(ราคากลาง) โดยสรุป การจัดซ้ือจัดจ้าง
1 ซ้ือPOLY-OPH EYE DROP 5ml  5,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640 บาท บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050055545 62057056673 11/12/2561 90 วนั

2 ซ้ือHYDRALAZONE HCL TAB 25 MG. 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 7,500 บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 7,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050061558 62057062785  18/12/2561 90 วนั

3  ซ้ือวสัดุทนัตกรรม  6,450.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไดรว ์เด็นทัล่ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 6,450บาท บริษทั ไดรว ์เด็นทัล่ อนิคอร์ปอเรชั่น จ ากดั 6,450บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050075574 62057076888  29/04/2562 60 วนั

4 1.Resin composite A1 2.Resin composite A2 3.Resin composite A3 4.อืน่ๆ 6,488.48 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 6488.48 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 6488.48 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050079766 62057081120 29/4/2562 90 วนั

5 จา้งค่าบบริารแลปทนัตกรรม  28,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 28,785 บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 28,785 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050092330 62057093845  29/04/2562 60 วนั

6 ซ้ือimpregum  5,001.18 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 5,001.18 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 5,001.18 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050084532 62057085937 29/4/2562 60 วนั

7  จา้งค่าบริการแลปทนัตกรรม 22,880.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 22,880 บาท  บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 22,880 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050099826 62057101423  29/04/2562 60 วนั

8 ซ้ือFERROUS FUMERATE TAB 200 MG. 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,500 บาท บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050102307 62057103919 18/12/2561 90 วนั

9 ซ้ือD-10-S-INJ IN 1000ML. 6,600.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 6,600 บาท บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 6,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050105386 62057107026 18/12/2561 90 วนั

10 ซ้ือINSULIN M 70/30 INJ 100 IU/ML (3ML) 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เมดิคอล จ ากดั 76,000 บาท บริษทั คอสม่า เมดิคอล จ ากดั 76,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050106400 62057108049 18/12/2561 90 วนั

11 ซ้ือINSULIN N INJ 100IU/ML (3ML) 36,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เมดิคอล จ ากดั 36,480 บาท บริษทั คอสม่า เมดิคอล จ ากดั 36,480 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050108003 62057109665 21/12/2561 90 วนั

12 ซ้ือ1.RANITIDINE TAB 150 MG (FOIL)2.HYOSCINE-N-BUTYLBROMIDE SYR 30 ML  8,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 8,200 บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 8,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050108869 62057110540  21/12/2561 90 วนั

13  ซ้ือ1.CALCIUM CARBONATE TAB 835 MG (BLISTER)2.COLCHICINE TAB 0.6 MG. 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 18,500 บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 18,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050109748 62057111437  21/12/2561 90 วนั

14 ซ้ือSODIUM VALPROATE TAB 200 MG (FOIL) 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 6,500 บาท บริษทั พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 6,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050111182 62057112894  21/12/2561 90 วนั

15 ซ้ือITRACONAZOLE CAP 100MG. 5,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 5,700 บาท บริษทั ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 5,700 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050112124 62057113844  21/12/2561 90 วนั

16  ซ้ือDEXAMETHASONE INJ 4 MG/ML (1ML) 5,460.00  เฉพาะเจาะจง  บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 5,460 บาท  บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 5,460 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050115536 62057117282  07/01/2562 90 วนั

17 ซ้ือBROMHEXINE TAB 8 MG (FOIL) 5,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,500 บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050116401 62057118151 7/1/2562 90 วนั

18  ซ้ือ1.D -5-1/3 S INJ IN 500 ML2.D-51/5 S INJ UN 500 ML 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน)8,100 บาท บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน)8,100 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050119725 62057121514  07/01/2562 90 วนั

19 ซ้ือTRAMADOL CAP 50 MG.(BILSTER)  5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 5,992 บาท บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 5,992 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050130372 62057132225 7/1/2562 90 วนั

20  ซ้ือMETHOTREXATE TAB 2.5 MG (FOIL) 13,000.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จไีอเอส ฟาร์มา 13,000 บาท  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั จไีอเอส ฟาร์มา 13,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050131481 62057133342  07/01/2562 90 วนั

21 ซ้ือ1.NaCl 0.9 % (100ML)2.NaCl 0.9% EXTERNAL 1000ML 41,750.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 41,750 บาท บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 41,750 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050132764 62057134636  16/01/2562 90 วนั

22  ซ้ือ1. STREPTOKINASE Sterile Pwdr 1.5 M.2.INSULIN N INJ 100 IU/ML (10ML) 25,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 25,860 บาท บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 25,860 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050145102 62057147074 22/1/2562 90 วนั

23 ซ้ือMETHYLDOPA TAB 250 MG (BLISTER)  24,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 24,800 บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 24,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050159365 62057161461 22/1/2562 90 วนั

24 ซ้ือ1.CO-TRIMOXAZOLE TAB 2.CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 5 MG  5,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 5,150 บาท บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 5,150 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050160460 62057162566 22/1/2562 90 วนั

25  ซ้ือ1.NaCl 0.45% (500ml)2.D-5-1/2 S INJ IN 1000ML.  12,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 12,240 บาท บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 12,240 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050161789 62057163912  22/01/2562 90 วนั

26  ซ้ือน้ ายาคอนโทรลตรวจปสัสวะ 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 6,420 บาท บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 6,420 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050268401 62057271440  19/04/2562 90 วนั

27 ซ้ือชุดตรวจ Electrolyte 370 Test  22,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 22,200 บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 22,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050270244 62057273298 17/4/2562 45 วนั

28  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  16,530.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 16,530 บาท บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 16,530 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050298413 62057301653  04/04/2562 45 วนั

29 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  33,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 33,290 บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 33,290 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050326338 62057329729  04/04/2562 45 วนั

30 ซ้ือเบกิโลหติ  11,760.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 11,760 บาท สภากาชาดไทย 11,760 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050344304 62057347807 4/4/2562 45 วนั

31 ซ้ือSIMETHICONE TAB 80 MG (FOIL) 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 6,955 บาท บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 6,955 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050362320 62057365915 22/1/2562 90 วนั

32 ซ้ือLITHIUM CARBONATE 300 MG. 7,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั 7,500 บาท  บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั 7,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050363485 62057367097  22/01/2562 90 วนั

33  1.PROPYLTIOURACIL TAB 50 MG.2.METHIMAZONE TAB 5 MG.BISTER 14,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 14,700 บาท บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 14,700 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050371803 62057375489 22/1/2562 90 วนั

34 ซ้ือPANITIDINE TAB 150MG (FOIL) 5,300.00  เฉพาะเจาะจง  บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 5,300 บาท  บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 5,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050373629 62057377331 22/1/2562 90 วนั

35 ซ้ือ1.SPECOAL MOUTH WASH2.AMBROXOL SYRUP 15 MG/5ML 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 7,704 บาท บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 7,704 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050380123 62057383870 8/2/2562 90 วนั

36 ซ้ือINSULIN M 70/30 INJ 100 IU/ML (3ML) 76,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000 บาท บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050393826 62057397669 8/2/2562 90 วนั

37 ซ้ือCETIRIZINE TAB 10 MG (BLISTER)  5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 5,250 บาท บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 5,250 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050398616 62057402491 8/2/2562 90 วนั

38 ซ้ือANTACID+SIMETHCONE GEL 240 ML 13,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000 บาท บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050403148 62057407061 8/2/2562 90 วนั

39 ซ้ือ1.ALLOPURINOL TAB 100 MG2.DOMPERIDONE SUSP 1 MG /ML (30ML)3.FLUNARIZINE 5 MG 14,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 14,450 บาท บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 14,450 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050403216 62057407129  08/02/2562 90 วนั

40  ซ้ือCALCIUM CARBONATE TAB 835 MG (BLISTER)  23,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 23,750 บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 23,750 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050403324 62057407237  08/02/2562 90 วนั

41 ซ้ือ1.CHLORHEXIDINE SCRUB 2.0% (COTTON BALL)2.LUBRICATING JELLY 5 MG (SINGLE DOSE)  8,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั 8,100 บาท บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั 8,100 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050403454 62057407367 8/2/2562 90 วนั

42 ซ้ือVERAPAMAIL TAB 40 MG  5,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 5,000 บาท บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 5,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050403596 62057407509  08/02/2562 90 วนั

43  ซ้ือDROTAVERINE HCL 40 MG.  8,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 8,500 บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 8,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050403732 62057407645 8/2/2562 90 วนั

44 ซ้ือCO-AMOMOXICLAV TAB 1 GM. 8,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 8,000 บาท  บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 8,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050404265 62057408183  08/02/2562 90 วนั

45  ซ้ือRANITIDINE INJ 50MG/2ML 5,000.00 เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 5,000 บาท  หา้งหุน้ส่วนจ ากดั แอล.บ.ีเอส.แลบบอเรตอร่ี 5,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050404415 62057408333 8/2/2562 90 วนั

46 ซ้ือTETANUS VACCINE INJ 0.5 ML  11,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั มาสุ จ ากดั 11,000 บาท บริษทั มาสุ จ ากดั 11,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050404609 62057408527  08/02/2562 90 วนั

47 ซ้ือFUROSEMIDE INJ 10 MG/ML (25ML)  7,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 7,000 บาท บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 7,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050404697 62057408615  08/02/2562 90 วนั

48 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 19,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั 17,170 บาท บริษทั แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากดั 17,170 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050405216 62057409134 25/2/2562 90 วนั

49 ซ้ือ1.CPM TAB 4 MG2.PRAZOSIN TAB 1 MG 7,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 7,680 บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 7,680 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050405450 62057409371  25/02/2562 90 วนั

50 ซ้ือ1.GEMFIBROZIL TAB 600 MG (FOIL)2.ATENOLOL TAB 50 MG (BLISTER) 29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 29,500 บาท บริษทั เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 29,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050405642 62057409564  25/02/2562 90 วนั

51 ซ้ือCOLCHICINE TAB 0.6 MG 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 6,500 บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 6,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050405860 62057409783 25/2/2562 90 วนั

52  ซ้ือAMPICILLIN SODIUM INJ 500 MG/VIAL 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 11,000 บาท บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 11,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050406091 62057410014 25/2/2562 90 วนั

53 ซ้ือMETRONIDAZOLE INJ 500 MG. 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั 5,400 บาท บริษทั ท ีเอน็ พ ีเฮลทแ์คร์ จ ากดั 5,400 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050406303 62057410226 22/2/2562 90 วนั

54 ซ้ือLORAZEPAM TAB 1 MG 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 6,600 บาท บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 6,600 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050406499 62057410422 25/2/2562 90 วนั

55  ซ้ือSODIUM VALPROATE TAB 200 MG (FOIL) 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 6,500 บาท บริษทั พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 6,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050406653 62057410576  25/02/2562 90 วนั

56 ซ้ือCONJUGATED ESTROGEN TAB 0.525 MG (BLISTER) 8,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั 8,500 บาท บริษทั ยเูนียนเมดดิคอล(ประเทศไทย) จ ากดั 8,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050406793 62057410716  25/02/2562 90 วนั
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57 ซ้ือ์NaCl 0.9% EXTERNAL 1000ML 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,500 บาท บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050406895 62057410818  25/02/2562 90 วนั

58 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 17,061.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 17,061 บาท บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 17,061 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050408088 62057412014 25/2/2562 90 วนั

59 ซ้ือSERTRALINE TAB 50 MG  6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 6,300 บาท บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 6,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050408133 62057412059  25/02/2562 90 วนั

60 ซ้ือDOPROCT SUPPO 5,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 5,500 บาท บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 5,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050408168 62057412094 25/2/2562 90 วนั

61 ซ้ือBROMHEXINE TAB 8 MG (FOIL) 5,500.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,500 บาท  บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050408240 62057412167  28/02/2562 90 วนั

62 ซ้ือLEVODOPA 250 MG+CARBIDOPA 25 MG TAB (FOIL) 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 20,330 บาท บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 20,330 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050408298 62057412225 28/2/2562 90 วนั

63 ซ้ือPERPHENAZINE TAB 8 MG. 5,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั 5,700 บาท บริษทั เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั 5,700 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050408407 62057412334  28/02/2562 90 วนั

64  ซ้ือNaCl 0.9% (100ML)  28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 28,000 บาท บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 28,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050408567 62057412495 28/2/2562 90 วนั

65 ซ้ือ1.DEXTROMETHORPHAN TAB 15 MG2.PREDNISONE TAB 5 MG3.TRAMADOL CAP 50 MG (BLISTER)4.VITAMIN B COMPLEX TAB45,992.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 45,992 บาท  บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 45,992 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050408706 62057412634  28/02/2562 90 วนั

66 ซ้ือHERB ยาอมมะแวง้ รสบว๊ย  9,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 9,000 บาท บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 9,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050408814 62057412743  25/02/2562 90 วนั

67 ซ้ือINSULIN M 70/30 INJ 100IU/ML (3ML 76,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000 บาท บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050408927 62057412856 6/3/2562 90 วนั

68  ซ้ือDIOSMINE TAB 500 MG(BLISTER) 5,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,980 บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,980 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050409352 62057413281 6/3/2562 90 วนั

69 ซ้ือCACTULOSE 66 7% W/W Sol 100 ml  14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 14,124 บาท บริษทั เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 14,124 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050409367 62057413296  06/03/2562 90 วนั

70 ซ้ือGLLIPZIDE TAB 5 MG 13,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050409544 62057413473 6/3/2562 90 วนั

71 ซ้ือCLOXACILLIN INJ 1 G 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 15,000 บาท บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 15,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050409725 62057413654  11/03/2562 90 วนั

72  ซ้ือSODIUM VALPROATE TAB 200 MG (FOIL)  13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั 13,000 บาท บริษทั โพสเฮลทแ์คร์ จ ากดั 13,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050409817 62057413748 11/3/2562 90 วนั

73 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 9,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 9,240 บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 9,240 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050409925 62057413856  11/03/2562 90 วนั

74 ซ้ือCEFTRIAXONE INJ 1 GM 23,000.00  เฉพาะเจาะจง  บริษทั เครส ฟาร์มา จ ากดั23,000บาท  บริษทั เครส ฟาร์มา จ ากดั23,000บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050410469 62057414404 11/3/2562 90 วนั

75 ซ้ือIPRACONAZOLE CAP 100MG 5,700.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 5,700 บาท บริษทั ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 5,700 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050410611 62057414546  11/03/2562 90 วนั

76 ENALAPRIL TAB 5 MG (FOIL) 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 50,000 บาท บริษทั เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 50,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050419333 62057423319 8/2/2562 90 วนั

77 CETIRZINE TAB 10 MG (BLISTER) 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 5,250 บาท บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 5,250 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050420924 62057424931 18/3/2562 90 วนั

78 ซ้ือ1.METHYLDOPA TAB 250 MG (BLISTER)2.CYPROHEPTADINE TAB 4 MG 26,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 26,200 บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 26,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050421943 62057425955  18/03/2562 90 วนั

79  ซ้ือ1.AMOXICILLIN DRY SYR 155 MG/5 ML (60ML)2.ORPHENADRINE CITRATE+PARACETAMOL TAB BLISTER 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 23,000 บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 23,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050432314 62057436385  18/03/2562 90 วนั

80 ซ้ือ1.FERROUS FUMERATE TAB 200 MG2.ASPIRIN EC TAB 300 MG.  9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 9,300 บาท บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 9,300 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050433415 62057437485  18/03/2562 90 วนั

81  ซ้ือPREDNISOLONE TAB 5 MG  7,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 7,000 บาท บริษทั ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 7,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050435260 62057439344 18/3/2562 90 วนั

82  ซ้ือPOLY-OPH EYE DROPS (5ml) 5,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640 บาท บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050436042 62057440135 18/3/2562 90 วนั

83  ซ้ือSERTRALINE RAB 50 MG 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 13,000 บาท บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 13,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050454312 62057458494 1/4/2562 90 วนั

84 ซ้ือMETHOTREXATE TAB 2.5 MG(FOIL)  11,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 11,000 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 11,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050455477 62057459669  01/04/2562 90 วนั

85 ซ้ือวสัดุยาสมุนไพร 12,900.00  เฉพาะเจาะจง บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 12,900 บาท บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 12,900 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050456924 62057461127  01/04/2562 90 วนั

86 ซ้ือINSULIN N INJ 100 IU/ML (3ML) 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 38,000 บาท บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 38,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050458340 62057462555  01/04/2562 90 วนั

87 ซ้ือ1.O.R.S POWER 4.2 GM2.O.P.S POWER 6.975 GM  6,660.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั ซีฟาม จ ากดั 6,660 บาท  บริษทั ซีฟาม จ ากดั 6,660 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050461109 62057465352 1/4/2562 90 วนั

88 1.CLOZAPINE TAB 250MG2.PAPACETAMOL TAB .325 MG 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 25,000 บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 25,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050469741 62057474040 1/4/2562 90 วนั

89 ซ้ือ1.BUDESONIDE MDI 200 mcg/dose 200 doses2.IPRATROPIUM + FENOTEROL SOLUTION 4 M 31,618.50  เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 31,618.50บาท บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 31,618.50บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050474197 62057478516  01/04/2562 90 วนั

90 ซ้ือENALAPRIL TAB 5 MG (FOIL) 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 50,000 บาท บริษทั เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั 50,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050476707 62057481028  01/04/2562 90 วนั

91 ซ้ือANTACID + SIMETHICONE GEL 240 ML  13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000 บาท บริษทั ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050480062 62057484398 1/4/2562 90 วนั

92 ซ้ือCOLCHICINE TAB 0.6 MG  6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 6,500 บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 6,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050489059 62057493436 1/4/2562 90 วนั

93 ซ้ือKALIMATE 5 GM 8,750.00 เฉพาะเจาะจง  บริษทั มาสุ จ ากดั  บริษทั มาสุ จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050516293 62057520854 1/4/2562 90 วนั

94  ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม  81,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 81,840 บาท บริษทั เยเนอรัล ฮอสปตัิล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 81,840 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050518413 62057522987 1/4/2562 90วนั

95 ซ้ือASPIRIN EC TAB 81 MG 16,500.00  เฉพาะเจาะจง  บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,500 บาท  บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050532705 62057537320 1/4/2562 90 วนั

96 ซ้ือSALMETEROL 25 mg+FLUTICASONE 125 mcg INH  57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 57,780 บาท บริษทั ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 57,780 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050538690 62057543348  01/04/2562 90 วนั

97 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 214,150.00  เฉพาะเจาะจง  องค์การเภสัชกรรม 214,150 บาท  องค์การเภสัชกรรม 214,150 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050539591 62057544258 1/4/2562 90 วนั

98 ซ้ือ1.TRAMADOL CAP 50 MG (BLISTER)2.VITAMIN B CAMPLEX TAB 29,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 29,778 บาท บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 29,778 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050541615 62057546288  05/04/2562 90 วนั

99 ซ้ือCIPROFLOXACIN INJ 400 MG/200ML โ 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,350 บาท บริษทั สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,350 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050543158 62057547842  05/04/2562 90 วนั

100  ซ้ือCALCIUM CARBONATE TAB 835 MG (BLISTER)  23,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 23,750 บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 23,750 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050544235 62057548924 5/4/2562 90 วนั

101 ซ้ือSIMETHICONE TAB 80 MG/(FOIL)  6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 6,955  บาท บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 6,955  บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62050545125 62057549819  05/04/2562 90 วนั

102 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00                เฉพาะเจาะจง นางขันแกว้ นาปรัง/6,000 บาท นางขันแกว้ นาปรัง/6,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060001448 62067001455 5/4/2562 30

103 จา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,900.00              เฉพาะเจาะจง หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/11,900 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/11,900 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060001468 62067001475 2/4/2562 30

104 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์อืน่ ๆ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,200.00                เฉพาะเจาะจง ร้านดี ดี ฟติเนส/6,200 บาท ร้านดี ดี ฟติเนส/6,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060001160 62067001167 8/5/2562 30

105 ซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 30,000.00              เฉพาะเจาะจง โอเค ออโต้/30,000 บาท โอเค ออโต้/30,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060001185 62067001192 8/5/2562 30

106  จา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,800.00              เฉพาะเจาะจง นายมนตรี สุทธวิงค์/16,800 บาท นายมนตรี สุทธวิงค์/16,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060006026 62067006047 22/5/2562 30

107 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,000.00              เฉพาะเจาะจง ไชยวฒิุการยาง/11,000 บาท ไชยวฒิุการยาง/11,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060006000 62067006021 13/5/2562 10

108  ซ้ือค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 38,305.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย ์2017/38,305 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย ์2017/38,305 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060005905 62067005926 8/5/2562 30

109 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,200.00              เฉพาะเจาะจง  หา้งหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/19,200 บาท  หา้งหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/19,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060005567 62067005588 3/5/2562 30

110 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,500.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.เค.ซัพพลาย 2002 จ ากดั/24,500 บาท บริษทั พี.เค.ซัพพลาย 2002 จ ากดั/24,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060005509 62067005530 3/5/2562 30



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ เหตุผลทีคั่ดเลือก ระยะเวลา

(ราคากลาง) โดยสรุป การจัดซ้ือจัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

รหสัแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ เลขทีโ่ครงการของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอวิธีซ้ือ / จ้าง

111
จา้งเหมาบริการรายป ีจพีเีอส ส าหรับติดรถยนต์ จ านวน ๓ คัน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,704.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทยจพีเีอสแทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่นจ ากดั/7,704 บาท บริษทั ไทยจพีเีอสแทรกเกอร์ คอร์เปอเรชั่นจ ากดั/7,704 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060001963 62067001973 8/5/2562 30

112
ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยเ์พิม่พนู/14,500 บาท ร้านทรัพยเ์พิม่พนู/14,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060005622 62067005643 13/5/2562 10

113
จา้งเหมาบริการพมิพเ์อกสาร โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

9,000.00                
เฉพาะเจาะจง ลานนาโปรดักส์/9,000 บาท ลานนาโปรดักส์/9,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060007901 62067007926 23/5/2562 30

114 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,098.00              เฉพาะเจาะจง ศรีอรรถภณัฑ์/19,098 บาท ศรีอรรถภณัฑ์/19,098 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060007675 62067007700 24/5/2562 30

115 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,578.00              เฉพาะเจาะจง  หจก.ธนาทรัพย ์2017/13,578 บาท  หจก.ธนาทรัพย ์2017/13,578 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060007487 62067007512 22/5/2562 30

116  ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,800.00              เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพยเ์พิม่พนู/18,800 บาท ร้านทรัพยเ์พิม่พนู/18,800 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060007247 62067007271 8/5/2562 30

117  ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,869.00                เฉพาะเจาะจง หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/5,869 บาท หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/5,869 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060007167 62067007190 15/5/2562 30

118  จา้งเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,450.00                เฉพาะเจาะจง หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/8,450 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/8,450 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060007066 62067007088 24/5/2562 30

119 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากดั/22,000 บาท บริษทั เมดิกา แพค็กิง้ จ ากดั/22,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060006046 62067006067 15/5/2562 30

120  ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,124.00              เฉพาะเจาะจง ฉือ่หมงเฮง/14,124 บาท ฉือ่หมงเฮง/14,124 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060008013 62067008037 24/5/2562 10

121 จา้งเหมาบริการล้างถังพกัน้ า โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00                เฉพาะเจาะจง นายนิยม กรุณา/7,500 บาท นายนิยม กรุณา/7,500 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060130973 62067131568 31/5/2562 10

122  ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,720.00              เฉพาะเจาะจง ธนาฟาร์ม/10,720 บาท ธนาฟาร์ม/10,720 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060096134 62067096575 30/4/2562 45

123 จา้งเหมาขนยา้ยขยะติดเชื้อไปเผาท าลาย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,456.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ/12,456 บาท หจก.ส.เรืองโรจน์สระบรีุ/12,456 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060393617 62067395416 30/4/2562 45

124 ซ้ือครุภณัฑ์อืน่ๆ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,820.00              เฉพาะเจาะจง บริษทั โฟกสัเทค จ ากดั/27,820 บาท บริษทั โฟกสัเทค จ ากดั/27,820 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060393704 62067395503 24/5/2562 30

125 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 39,120.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/39,120 บาท หา้งหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/39,120 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060393739 62067395539 24/5/2562 30

126 จา้งเหมาบริการท าปา้ยไวนิล โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,850.00                เฉพาะเจาะจง  พ.ีเอส.เซ็นเตอร์/5,850 บาท  พ.ีเอส.เซ็นเตอร์/5,850 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060393772 62067395572 24/5/2562 30

127 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,762.00              เฉพาะเจาะจง  บริษทั นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/24,762 บาท  บริษทั นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/24,762 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060393864 62067395667 24/5/2562 30

128 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,200.00              เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เคพเีอม็ คอนกรีต/16,200 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เคพเีอม็ คอนกรีต/16,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060393899 62067395703 31/5/2562 30

129 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(เข็มฉดียาใต้ผิวหนัง) 8,838.20                เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060062844 62067063111 19/3/2562 30

130 ซ้ือวสัดุการแพทย ์ 5,250.00                เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060061808 62067062073 19/3/2562 30

131 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(ถุงมือผ่าตัด) 7,320.00                เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060060895 62067061153 19/3/2562 30

132 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(ซองบรรจเุวชภณัฑ์) 5,080.00                เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060016722 62067016772 19/3/2562 30

133 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(ส าลีกอ้น) 6,180.00                เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060064436 62067064709 19/3/2562 30

134 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 33,800.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060148090 62067148760 15/5/2562 30

135 ซ้ือวสัดุการแพทย ์ 35,895.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060145267 62067145932 22/5/2562 30

136 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(ซองบรรจภุณัฑ์) 10,090.00              เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060129612 62067130195 22/5/2562 30

137 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(ซองบรรจภุณัฑ์) 7,540.00                เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060123689 62067124242 15/5/2562 30

138 ซ้ือวสัดุการแพทย ์ 24,650.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060121153 62067121702 15/5/2562 30

139 ซ้ือวสัดุการแพทย ์ส าลีกอ้น 6,590.00                เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060118403 62067118942 2/5/2562 30

140 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(กอ๊ส+ไม้พนัส าลี) 80,900.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060119167 62067119711 2/5/2562 30

141 ซ้ือวสัดุการแพทย ์ 24,639.80              เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060117311 62067117906 2/5/2562 30

142 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(ชุดใหค้วามชื้น) 12,000.00              เฉพาะเจาะจง บ.ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บ.ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060104606 62067105096 2/5/2562 30

143 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(กอ๊ส+ไม้พนัส าลี)               16,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060102597 62067103073 2/5/2562 30

144 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(ถุงมือผ่าตัด) 7,320.00                เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060099338 62067099791 7/5/2562 30

145 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(ออกซเจนเดือน พฤษภาคม 62)               97,072.43 เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิช ออกซิเจน หจก.วรัิช ออกซิเจน เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060152324 62067153015 1/5/2562 30

146 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(เข็มขัดพยงุหลัง) 22,350.00              เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060100052 62067100512 2/5/2562 30

147 ซ้ือครุภณัฑ์การแพทย ์(เตียงนวดแผนไทย พร้อมเบาะ) 20,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีเค.แพร่มาร์เกต็ต้ิง หจก.บ.ีเค.แพร่มาร์เกต็ต้ิง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060079335 62067079717 27/2/2562 60

148 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(ออกซิเจนเดือน มีนาคม 62) 37,341.40              เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิช ออกซิเจน หจก.วรัิช ออกซิเจน เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060097239 62067097686 1/3/2562 30

149 ซ้ือวสัดุการแพทย ์แกส๊เอธลีินออ๊กไซด์ 5,220.00                เฉพาะเจาะจง บ.น าววิฒัน์การช่าง บ.น าววิฒัน์การช่าง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060097840 62067095288 29/4/2562 30

150 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(ชุดใหค้วามชื้น) 12,000.00              เฉพาะเจาะจง บ.ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บ.ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060077060 62067077426 19/3/2562 30

151 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(หน้ากากอนามัย) 5,096.20                เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060428859 62067430800 5/6/2562 30

152 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(แกส๊เอทธลีินออ๊กไซด์) 5,220.00                เฉพาะเจาะจง บ.น าววิฒัน์การช่าง บ.น าววิฒัน์การช่าง เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060428240 62067430179 22/5/2562 30

153 ซ้ือวสัดุการแพทย ์(โครงการพีห่มูแดง) 15,355.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060245750 62067246892 22/5/2562 30

154 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 28,025.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท ์แล็ป เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด D62060430631 62067432580 5/6/2562 30



แบบ  สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์             10,304.10 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070166621 62077169494 18/6/2562 30

2 ซ้ือวสัดุการแพทย์             15,919.80 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070168856 62077171787 18/6/2562 30

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์  L-S Support               6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070155252 62077157919 18/6/2562 30

4 ซ้ือวสัดุการแพทย์             19,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070152892 62077155517 18/6/2562 30

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์             19,375.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070148943 62077151489 18/6/2562 30

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์             21,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070148059 62077150576 18/6/2562 30

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์               5,085.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั บ.บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070071769 62077072922 5/6/2562 30

8 ซ้ือวสัดุการแพทย์             19,288.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070061843 62077062760 5/6/2562 30

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์             14,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070057905 62077058728 5/6/2562 30

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์               8,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070044702 62077045257 5/6/2562 30

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์               7,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070042057 62077042571 4/7/2562 30

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์               6,773.10 เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070253993 62077258669 4/7/2562 30

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์             24,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บ.ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070252294 62077256940 4/7/2562 30

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (ชุดให้ความชื้น)             15,111.08 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070259686 62077264460 4/7/2562 30

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (กอ๊ส+ไม้พนัส าลี)             15,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070263681 62077268548 4/7/2562 30

16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (ถุงมือผ่าตัด)             10,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070237915 62077242257 4/7/2562 30

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (ออกซเจนเดือน พฤษภาคม 62)               9,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต หจก.วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070265017 62077269903 4/7/2562 30

18 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (เข็มขัดพยุงหลัง)               5,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070265777 62077270674 4/7/2562 30

19 ซ้ือครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงนวดแผนไทย พร้อมเบาะ)             47,716.18 เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิช ออกซิเจน หจก.วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070227083 62077231217 31/5/2562 30

20  ซ้ือsalmonella typhi lgG /igM 125 5,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั 5,500

บาท

บริษัท บลูสกาย ไบโอเทค จ ากดั 5,500

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077021296 D62070021093 3/5/2562  45 วนั

21
ซ้ือ1.ชุดตรวจElectrolyte 370 Test2.HbA1C Reagent Kit (1x480) 

Test
65,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 65,400 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 65,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077034312 D62070033919 3/5/2562 45 วนั

22 ซ้ือbิlood glucose strips 50 test 12,125.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 

12,125 บาท

บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 

12,125 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077039937 D62070039460  03/05/2562 45 วนั

23  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 20,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 20,950 บาท บริษัทเอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 20,950 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077043710 D62070043180 13/5/2562 45 วนั

24 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ยา 8,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 8,830 บาท บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 8,830 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077067060 D62070066048 18/6/2562 90 วนั

25
 ซ้ือ1.DIOSMIME TAB 500 MG (BLISTER)2.ITRACONAZOLE CAP 

100MG
9,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 

9,000 บาท

บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 

9,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077070100 D62070069009 18/6/2562 90 วนั

26 ซ้ือ1.DOMPERIDONE TAB 10 MG2.BROMHEXINE TAB 8 MG (FOIL) 7,400.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั 

(มหาชน) 7,400 บาท

 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั 

(มหาชน) 7,400 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077075963 D62070074752 18/6/2562 90 วนั

27
 ซ้ือ1.DEXAMETHASONE INJ 4 MG/ML (1ML)2.VITAMIN B 

COMPLEX INJ
8,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 

(1969) จ ากดั

บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 

(1969) จ ากดั
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077112550 D62070110668  23/05/2562 90 วนั

28
ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG (BLISTER)2.ENALAPRIL TAB 5 

MG(FOIL)
54,750.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั 54,750บาท

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั 54,750บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077141377 D62070139070 18/6/2562 90 วนั

29  ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม 5,950.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั แอล.บ.ีเอส.แลบบอเร

ตอร่ี 5,950 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั แอล.บ.ีเอส.แลบบอเร

ตอร่ี 5,950 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077197873 D62070194368 18/6/2562 90 วนั

รหัสแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ
เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายการล าดับที่ วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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30 ซ้ือINSULIN M 70/30 INJ .100 IU/ML (3ML) 76,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000 

บาท

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000 

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077199243 D62070195708 18/6/2562 90 วนั

31 ซ้ือTETANUS VACCINE INJ 0.5 ML  10,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากดั 10,000 บาท บริษัท มาสุ จ ากดั 10,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077201118 D62070197538 18/6/2562 90 วนั

32 ซ้ือCO-AMOXICLAV TAB 1 GM 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800 บาท บริษัท อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077206436 D62070202764 18/6/2562 90 วนั

33 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ยา 16,180.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 

16,180 บาท

บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 16,180

 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077208046 D62070204348  18/06/2562 90 วนั

34 ซ้ือ1.ASPIRIN EC TAB 81 MG2.MULTIVITAMIN SYRUP 60M 19,200.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากดั 19,200 บาท

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากดั 19,200 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077209316 D62070205595 18/6/2562 90 วนั

35 ซ้ือ1.NAPROXEN TAB 250MG2.สูตร Ditap Syrup 6,400.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 6,400 

บาท

 บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 6,400 

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077212062 D62070208287 18/6/2562 90 วนั

36  ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 126,597.25 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 126,597.25 บาท องค์การเภสัชกรรม 126,597.25 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077315433 D62070309926 18/6/2562 90 วนั

37 ซ้ือ1.ACICLOVIR TAB 400 MG2.TRAMADOL CAP 50 MG 8,840.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 

8,840 บาท

 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 

8,840 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077321751 D62070316161  05/07/2562 90 วนั

38
ซ้ือ1.D-5-1/2 S INJ IN 1000ML2.D-5-W 500 ML3.NaCl 0.9% (100 

ML
42,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ากดั (มหาชน) 42,500 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ากดั (มหาชน) 42,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077322843 D62070317237 5/7/2562 90 วนั

39 ซ้ือหญ้าหนวดแมว 2 กรัม  7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800 บาท บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077319297 D62070313737  05/07/2562 90 วนั

40 ซ้ือ1.ALLOPURINOL TAB FOIL 100 MG2.CO-TRIMOXAZOLE TAB 14,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 14,450 บาท บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 14,450 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077340487 D62070334547  05/07/2562 90 วนั

41
 ซ้ือ1.LIDCAINE VISCOUS LIQUID 100 ML2.POTASSIUM CHLORIDE 

ELIXIR 500 mg/5 ml
6,575.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 

6,575 บาท

ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 6,575

 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077344180 D62070338186 5/7/2562 90 วนั

42 ซ้ือNaCl 0.9% EXTERNAL 1000ML 27,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 

27,000 บาท

บริษัท ว.ีแอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 

27,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077352858 D62070346712  05/07/2562 90 วนั

43 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ยา 16,133.46 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

 16,133.46บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

 16,133.46บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077354689 D62070348500 5/7/2562 90 วนั

44 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ยา 56,830.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 56,830 บาท องค์การเภสัชกรรม 56,830 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077374177 D62070367811 5/7/2562 90 วนั

45  ซ้ือชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร 12,270.00 เฉพาะเจาะจง
 เอส ซี เคมีแล็ป (SC CHEMLAB) 

12,270 บาท

 เอส ซี เคมีแล็ป (SC CHEMLAB) 

12,270 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077383839 D62070377315 18/6/2562 45 วนั

46 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 89,802.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 89,802.38 บาท บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 89,802.38 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077405793 D62070398893  10/06/2562 45 วนั

47
 ซ้ือ1.ชุดตรวจ Electrolyte 370 Test2.HbA1C Reagent Kit (1480 

Test) 
76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 76,500 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 76,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077437621 D62070430131  10/06/2562 45 วนั

48 ซ้ือ1.COaguChek PT2.Cardiac Troponi 44,940.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 

44,940บาท

บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 

44,940บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077441937 D62070434348 10/6/2562 45 วนั

49 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  8,420.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 

8,420 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 

8,420 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077444689 D62070437047 10/6/2562 45 วนั

50 ซ้ือยาชา 2% 1100,000  12,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั 12,540 บาท บริษัท ชูมิตร 1967 จ ากดั 12,540 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077498040 D62070489433 22/7/2562 60 วนั

51  ซ้ือวสัดุทันตกรรม 6,430.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากดั 6,430 บาท บริษัท ว ีอาร์ พ ีเด้นท์ จ ากดั 6,430 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077503941 D62070495230 22/7/2562 60 วนั
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52  ซ้ือชุดทดสอบหายาฆ่าแมลง 9,730.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ยูแอนด์ว ีโฮลด้ิง(ไทยแลนด์) 

จ ากดั 9,730 บาท

บริษัท ยูแอนด์ว ีโฮลด้ิง(ไทยแลนด์) 

จ ากดั 9,730 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077564902 D62070554796  10/06/2562 45 วนั

53  ซ้ือเบิกโลหิต 6,300.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 6,300 บาท สภากาชาดไทย 6,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62077404315 D62070397430 10/6/2562 45 วนั

54 จา้งเหมาบริการต่อเติมโรงซักฟอกใหม่ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             31,116.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี สุทธวิงค์/31,116 บาท นายมนตรี สุทธวิงค์/31,116 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070026276 62077026546 14/6/2562 30

55 จา้งเหมาบริการก าจดัปลวก โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             50,000.00 เฉพาะเจาะจง ดับเบิล้เฮง/50,000 บาท ดับเบิล้เฮง/50,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070178006 62077181168  29/05/2562 30

56 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               8,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/8,250 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/8,250 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070376294 62077382810 19/6/2562 30

57  ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             26,530.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2017/26,530 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2017/26,530 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070380764 62077387338  14/06/2562 30

58  ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               8,893.00 เฉพาะเจาะจง  หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/8,893 บาท  หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/8,893 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070374472 62077380959  14/06/2562 30

59 ซ้ือเคร่ืองพมิพ ์(Printer) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               8,190.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พพียีู คอมพวิเตอร์/8,190 บาท หจก. พพียีู คอมพวิเตอร์/8,190 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070368542 62077374917 11/6/2562 30

60 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               5,310.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วสิ/5,310 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วสิ/5,310 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070380312 62077386881 19/6/2562 30

61  ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               7,725.00 เฉพาะเจาะจง  ธนา ฟาร์ม/7,725 บาท  ธนา ฟาร์ม/7,725 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070547274 62077557178 1/6/2562 45

62  ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             52,500.00 เฉพาะเจาะจง ศรีอรรถภัณฑ์/52,500 บาท ศรีอรรถภัณฑ์/52,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070548156 62077558102 14/6/2562 45

63 ซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             15,500.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท พ.ีเค.ซัพพลาย 2002 จ ากดั/

15,500 บาท

บริษัท พ.ีเค.ซัพพลาย 2002 จ ากดั/

15,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070548057 62077557995 7/6/2562 45

64  ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง             16,467.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2017/16,467 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2017/16,467 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070547760 62077557683 14/6/2562 45

65  ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               5,310.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2018/5,310 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ธนาทรัพย์ 

2018/5,310 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070547632 62077557552 19/6/2562 45

66 จา้งเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาท าลาย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง               8,988.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/8,988 บาท หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/8,988 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62070547251 62077557154 1/6/2562 45



แบบ  สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,490.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080390652 62087392917 2/8/2562 30

2 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 33,800.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080388881 62087391137 2/8/2562 30

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 16,060.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080387400 32087389650 2/8/2562 30

4 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 12,840.00            เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080370513 62087372680 2/8/2562 30

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 11,840.00            เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080292920 62087294806 15/7/2562 30

6 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 19,960.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080287406 62087289269 15/7/2562 30

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,020.00              เฉพาะเจาะจง บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั บ.โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080284191 62087286037 15/7/2562 30

8 จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 7,500.00              เฉพาะเจาะจง บ.เทคเอซ จ ากดั บ.เทคเอซ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080283103 62087284944 11/7/2562 30

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 44,409.80            เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080267423 62087269199 11/7/2562 30

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,136.00              เฉพาะเจาะจง บ.จงที (ไทย) อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต บ.จงที (ไทย) อมิปอร์ต เอก็ซ์ปอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080266074 62087267846 11/7/2562 30

11 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 14,400.00            เฉพาะเจาะจง บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080477039 62087479534 7/8/2562 30

12 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 13,399.08            เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บ.ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080470750 62087473211 7/8/2562 30

13 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,320.00              เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080469038 62087471486 7/8/2562 30

14 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 32,840.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080451949 62087454352 7/8/2562 30

15 ซ้ือวสัดุการแพทย์             54,012.40 เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080486364 62087488904 7/8/2562 30

16 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 13,910.00            เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080485384 62087487921 7/8/2562 30

17 ซ้ือวสัดุการแพทย์ (ออกซเจนเดือน พฤษภาคม 62)             47,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080643442 62087646560 27/8/2562 30

18 จา้งค่าบริการแลปทันตกรรม 33,400.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 33,400บาท  บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 33,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080028837 62087029160 25/6/2562 60 วนั

19 จา้งค่าแลปทันตกรรม เดือนพฤษภาคม 2562 31,365.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 31,365 บาท บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 31,365 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080032495 62087032853 25/6/2562 60 วนั

20 จา้งค่าบริการแลปทันตกรรม เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ 24,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 24,100 บาท บริษัท เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 24,100 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080038347 62087038750 11/7/2562 60 วนั

21  ซ้ือ1.INSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ ML (10 ML)2.INSULIN M 70/30 INJ 100 IU/ML (3 ML)3.STEPTOKINASE Sterlile Pwdr 1.5 mu 89,240.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 89,240 

บาท
บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 89,240 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080049280 62087049828  22/07/2562 90วนั

22 ซ้ือ1.GEMFIBROZIL TAB 600 MG (FOIL)2.HYDRALAZINE HCL TAB 25 MG3.PRAZOSIN TAB 1 MG 36,100.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 

36,100 บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 36,100 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080161401 62087162706 22/7/2562 90วนั

23 ซ้ือDICLOFENAC EC TAB 25 MG 5,350.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ 

จ ากดั 5,350 บาท
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 5,350 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080165183 62087166498  22/07/2562 90 วนั

24 ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG (BLISTER)2.LACTULOSE 66.7% E/E Sol 100 ml  11,812.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี 

จ ากดั 11,812 บาท
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 11,812 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080166568 62087167892 22/7/2562 90 วนั

25  ซ้ือIRACINAZOLE CAP 100MG 5,700.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 5,700

บาท
บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากดั 5,700บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080178363 62087179738 22/7/2562 90 วนั

26 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  38,738.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 38,738 บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 38,738 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080179690 62087181071  22/07/2562 90 วนั

27  ซ้ือPOLY -OPH EYE DROS (5ml) 5,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640บาท บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080188366 62087189781  22/07/2562 90 วนั

28  ซ้ือIPRATROPIUM+FENOTEROL SOLUTION 4 ML 14,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฟาร์ม่า อนิโนวา จ ากดั 14,000 

บาท
บริษัท ฟาร์ม่า อนิโนวา จ ากดั 14,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080192147 62087193555 22/7/2562 90 วนั

29 ซ้ือ1.WARFARIN TABLET 3 MG2.WARFARIN TABLET 5 MG 5,800.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 5,800 

บาท
บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 5,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080202741 62087204199  22/07/2562 90 วนั

30 ซ้ือ1.LIDOCAINE VISCOUS LIQUS 100 ML2.POTASSIUM CHLORIDE ELIXIR 500 mg/5ml10,150.00 เฉพาะเจาะจง
 ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 

10,150บาท
 ห้างหุน้ส่วนสามัญ พรีเมด ฟาร์มา 10,150บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080204019 62087205485  22/07/2562 90 วนั

รหัสแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ
เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายการล าดับที่ วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

รหัสแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ
เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายการล าดับที่ วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

31 ซ้ือDICOXACILLIN DRY STR.62.5 MG/5ML (60ML) 5,760.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) 

จ ากดั 5,760 บาท
บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 5,760 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080231684 62087233281  22/07/2562 90วนั

32 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 207,341.00  เฉพาะเจาะจง  องค์การเภสัชกรรม 207,341 บาท  องค์การเภสัชกรรม 207,341 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080329368 62087331442 22/7/2562 90 วนั

33 ซ้ือHERB หญ้าหนวดแมว 2 กรัม (ชาชง)  7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800บาท บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080354792 62087356933  06/07/2562 90 วนั

34 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม  31,275.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 

31,275บาท
บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 31,275บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080378432 62087380654 26/7/2562 90วนั

35 ซ้ือSALMETEROL 25 mg+FLUTICASONE 125 mcg1  59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 59,920บาท บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 59,920บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080429348 62087431712  26/07/2562 90 วนั

36 ซ้ือLEVODOPA 250 MG+CARBIDOPA 25 MG TAB 18,190.00 เฉพาะเจาะจง
 บริษัท บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190

 บาท
 บริษัท บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080436488 62087438895 26/7/2562 90 วนั

37 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 18,060.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 18,060บาท สภากาชาดไทย 18,060บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080555099 62087557881 2/8/2562 45 วนั

38 ซ้ือชุดตรวจ Electrolyte 370 Test 22,200.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 22,200 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 22,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080560150 62087562943 2/8/2562 45 วนั

39  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 12,900.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 12,900

บาท
บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 12,900บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080571657 62087574492 2/8/2562 45 วนั

40 ซ้ือ1.HIV ICA 30 test2.Scrub Typhus 17,850.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทเอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 17,850 บาท บริษัทเอม็พ ีเมดกรุ๊ป จ ากดั 17,850 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080578955 62087581836 2/8/2562 45 วนั

41 ซ้ือ1.M53D -Diluent 2.M53-Lyse LEO (I)3.M53LH-Lyse 22,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,210 บาท บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,210 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080588481 62087591399 2/8/2562 45 วนั

42  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 11,230.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 

11,230 บาท
บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 11,230 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080594986 62087597919 2/8/2562 45 วนั

43 ซ้ือStrip DM 50 sest 12,125.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 

12,125 บาท
บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 12,125 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080599823 62087602776 2/8/2562 45 วนั

44 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 22,788.24  เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,788.24 บาท บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,788.24 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080651170 62087654313  02/08/2562 45 วนั

45 ซ้ือวสัดุทันตกรรม 8,703.80  เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 

8,703.80บาท
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,703.80บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080652722 62087655873  07/08/2562 60 วนั

46 ซ้ือ1.SODIUM BICARBONATE TAB 300 MG2.OLIVE OIL 450 ml. 9,844.00  เฉพาะเจาะจง
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 

9,844 บาท
 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 9,844 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080659333 62087662509  26/07/2562 90 วนั

47  ซ้ือSERTRALINE TAB 50 MG 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 8,400 บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 8,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080662592 62087665776  26/07/2562 90 วนั

48 ซ้ือNaCl 0.9% (1000 ML) 29,500.00  เฉพาะเจาะจง
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 

(มหาชน) 29,500บาท
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 29,500บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080672989 62087676204 26/7/2562 90 วนั

49 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,825.00              เฉพาะเจาะจง ฉื่อหมงเฮง/6,825 บาท ฉื่อหมงเฮง/6,825 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080052363 62087052963 13/6/2562 10

50 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานโรงครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00              เฉพาะเจาะจง นางลัดดา กนัทะเนตร/7,200 บาท นางลัดดา กนัทะเนตร/7,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080096910 62087097778 28/6/2562 45

51 จา้งเหมาบริการปฏิบัติงานโรงครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,700.00              เฉพาะเจาะจง  นางราตรี พรหมสุทธพิร/5,700 บาท  นางราตรี พรหมสุทธพิร/5,700 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080095285 62087096140 28/6/2562 45

52 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 30,600.00            เฉพาะเจาะจง หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/30,600 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/30,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080092396 62087093241 10/6/2562 30

53 ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,760.00              เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เพิม่พนู/5,760 บาท ร้านทรัพย์เพิม่พนู/5,760 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080092311 62087093156  24/05/2562 10

54 จา้งเหมาบริการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที ่โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,480.00              เฉพาะเจาะจง  เจ.อาร์.มอเตอร์/5,480 บาท  เจ.อาร์.มอเตอร์/5,480 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080074164 62087074863 18/6/2562 30

55 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,605.00              เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วสิ/5,605 บาท

ห้างหุน้ส่วนจ ากดั พะเยา โอเอ แอนด์

เซอร์วสิ/5,605 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351491 62087353639 24/7/2562 10

56 ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จ ากดั/5,000 บาท
บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จ ากดั/5,000 

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351520 62087353668 23/7/2562 10

57 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,270.00              เฉพาะเจาะจง เอส.ดี เฟอร์นิเจอร์/7,270 บาท เอส.ดี เฟอร์นิเจอร์/7,270 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351315 62087353463 23/7/2562 10



แบบ  สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

รหัสแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ
เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายการล าดับที่ วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

58 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,694.00              เฉพาะเจาะจง ฉื่อหมงเฮง/9,694 บาท ฉื่อหมงเฮง/9,694 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351356 62087353504 23/7/2562 10

59 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,200.00            เฉพาะเจาะจง ตะวนัการค้า/16,200 บาท ตะวนัการค้า/16,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351380 62087353528 24/7/2562 30

60 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 35,520.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/35,520 บาท ห้างหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/35,520 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351421 62087353569 24/7/2562 30

61 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,500.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/13,500 บาท ห้างหุน้ส่วนสามัญอนิทนนท์/13,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351471 62087353619 24/7/2562 30

62 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,060.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/12,060 

บาท
บริษัท นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/12,060 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351103 62087353250 5/7/2562 30

63
จา้งเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาท าลาย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง
9,204.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/9,204 บาท หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/9,204 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351171 62087353318 28/6/2562 45

64  ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,635.00            เฉพาะเจาะจง ธนาฟาร์ม/11,635 บาท ธนาฟาร์ม/11,635 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351211 62087353359 28/6/2562 45

65 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,060.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/12,060 

บาท
บริษัท นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/12,060 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351238 62087353386 31/7/2562 30

66 จา้งเหมางานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,452.10              เฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994) ผู้จ าหน่ายโต

โยต้า จ ากดั/6,452.10 บาท

บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994) ผู้จ าหน่าย

โตโยต้า จ ากดั/6,452.10 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62080351287 62087353435 22/7/2562 10



แบบ  สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 10,440.00            เฉพาะเจาะจง บ.น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากดั บ.น าววิฒัน์การช่าง (1992) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090227995 62097228620 22/8/2562 30

2 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,250.00              เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090239205 62097239850 2/9/2562 30

3 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 5,879.65              เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090238192 62097238834 2/9/2562 30

4 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 20,000.00            เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090251618 62097252299 2/9/2562 30

5 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 13,500.00            เฉพาะเจาะจง บ.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั บ.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090099068 62097099303 27/8/2562 30

6 ซ้ือครุภัณการแพทย์ งบบริจาค เคร่ือง AED Traner 40,000.00            เฉพาะเจาะจง บ.เอม็.บ.ีดี.เซอร์จคิอล ซัพพลาย จ ากดั บ.เอม็.บ.ีดี.เซอร์จคิอล ซัพพลาย จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090105819 62097106077 30/8/2562 30

7 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 6,030.00              เฉพาะเจาะจง หจก.วรัิช ออกซิเจน หจก.วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62097150490 62097150490 1/8/2562 30

8 จา้งเหมาซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ 25,500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บ.ีเค.แพร่ มาร์เกต็ต้ิง หจก.บ.ีเค.แพร่ มาร์เกต็ต้ิง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090145122 62097145536 11/7/2562 30

9 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 21,749.30            เฉพาะเจาะจง หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป หจก.อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090729836 62097731902 16/9/2562 30

10 ซ้ือวสัดุการแพทย์ 7,320.00              เฉพาะเจาะจง บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บ.ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090728770 62097730830 16/9/2562 30

11 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,895.00            เฉพาะเจาะจง ฉื่อหมงเฮง/17,895 บาท ฉื่อหมงเฮง/17,895 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62097342653 621014101224 22/8/2562 10

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์เพิม่พนู/6,300 บาท ร้านทรัพย์เพิม่พนู/6,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62097703548 621014100997 28/8/2562 10

13
ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

15,000.00            เฉพาะเจาะจง
บริษัท นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/15,000 

บาท

บริษัท นานาซัพพลาย 99 จ ากดั/15,000

 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

62097703683
621014100684 4/9/2562

30

14  ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,705.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ธนาทรัพย์ 2017/15,705 บาท หจก.ธนาทรัพย์ 2017/15,705 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62097703831 621014100088 26/8/2562 20

15  ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 35,044.00            เฉพาะเจาะจง ศรีอรรถภัณฑ์/35,044 บาท ศรีอรรถภัณฑ์/35,044 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62097342640 621014093905 26/7/2562 45

16
ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง

7,500.00              เฉพาะเจาะจง
บริษัท พ.ีเค.ซัพพลาย 2002 จ ากดั/7,500

 บาท

บริษัท พ.ีเค.ซัพพลาย 2002 จ ากดั/

7,500 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

62097342689
621014118309 24/7/2562

30

17 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั/22,000 บาท
บริษัท เมดิกา แพค็กิ้ง จ ากดั/22,000 

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

62097342677
621014105810 5/8/2562

30

18 ซ้ือALLOPURINOL TAB .FOIL 100 MG 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จ ากดั 24,000 บาท บริษัท จรูญเภสัช จ ากดั 24,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090006933 62097006950 26/7/2562 90 วนั

19
ซ้ือMETHOTREXATE TAB 2.5 MG (FOIL) 11,000.00

เฉพาะเจาะจง  ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จไีอเอส ฟาร์มา 

11,000 บาท

 ห้างหุน้ส่วนจ ากดั จไีอเอส ฟาร์มา 

11,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090009356

62097009382 26/7/2562 90 วนั

20
ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,081.26 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 

7081.26 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

 7081.26 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090011665 62097011704 15/8/2562 90 วนั

21  ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 
15,000.00 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) 

จ ากดั 15,000 บาท

บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ 

(1969) จ ากดั 15,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090014344

62097014388 15/8/2562 90 วนั

22
 ซ้ือ1.ERYTHROMYCIN DRY SYR.60 ML2.ORPHENADRINE 

CITRATE-PARACETAMOL TAB 14,750.00 

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 14,750 บาท

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 14,750 

บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090015721 62097015767 15/8/2562 90 วนั

23
 ซ้ือPERPHENAZINE TAB 8 MG 5,700.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั 5,700 บาท

บริษัท เมดดิไฟวฟ์าร์ม่า จ ากดั 5,700 

บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090040246 62097040345 15/8/2562 90 วนั

24
ซ้ือFERROUS FUMERATE TAB 200 MG 6,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,500 

บาท

บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,500

 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090050244 62097050363 15/8/2562 90 วนั

25
 ซ้ือวสัดุทันตกรรม 13,470.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 

13,470 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั

 13,470 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090066648 62097066828 28/8/2562 60 วนั

26
ซ้ือ1.NaCl 0.9% (100ML)2.D-10-S INJ IN 1000 ML 34,600.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั 

(มหาชน) 34,600 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 

จ ากดั (มหาชน) 34,600 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090069220 62097069403 15/8/2562 90 วนั

27
ซ้ือASPIRIN CE TAB 81 MG 16,400.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากดั 16,400 บาท

บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 

จ ากดั 16,400 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090077006 62097077176

 15/08/2562 90 วนั

รหัสแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ
เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายการล าดับที่ วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



แบบ  สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

รหัสแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ
เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายการล าดับที่ วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

28
ซ้ือINSULIN M 70 /30 INJ 100 IU/ML (3 ML) 76,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000 

บาท

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 76,000 

บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090174794 62097175267 7/8/2562 90 วนั

29
ซ้ือ1.CLONAZEPAM TAB 2 MG2.METHYLDOPA TAB 250 MG 

(BLISTER) 29,300.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 29,300

 บาท

บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 

29,300 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090183532

62097184026 5/8/2562 90 วนั

30
ซ้ือBฺUDESONIDE MID 200 mcg/dose (200 Doese) 14,124.00 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ 

จ ากดั 14,124 บาท

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ 

จ ากดั 14,124 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090192184 62097192702  07/08/2562 90 วนั

31
 ซ้ือANTAZOLINE + TETRAZOLINE EYE DROPS 10 ML 9,156.00 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 9,156 

บาท

บริษัท ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 9,156

 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090203478 62097204033 7/8/2562 90 วนั

32
 ซ้ือ1.CO-AMOXICLAV DRY 228 MG/5 ML2.DIMENHYDRNATE TAB 

50 MG 5,750.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 5,750 บาท บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 5,750 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090209895 62097210466 7/8/2562 90 วนั

33  ซ้ือLORAZEPAM TAB 1 MG  6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 6,600 บาท บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 6,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090219888 62097220498 7/8/2562 90 วนั

34
ซ้ือCARBONATE TAB 835 MG (BLISTER)  23,750.00 

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากดั 23,750 บาท

บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากดั 23,750 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090229683 62097230312  07/08/2562 90 วนั

35
 ซ้ือSODIUM VALPROATE TAB 200 MG (FOIL) 13,000.00 

เฉพาะเจาะจง บริษัท พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั 

13,000 บาท

บริษัท พเีอม็แอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากดั

 13,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090239144 62097239789 7/8/2562 90 วนั

36
 ซ้ือFLUOXETINE CAP 20 MG  6,500.00 

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 6,500

 บาท

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 

6,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090244947 62097245607  07/08/2562 90 วนั

37
ซ้ือCIPROFLOXACIN INJ 400 MG/200 ML 5,350.00 

เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,350

 บาท

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 

5,350 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090249145 62097249817

7/8/2562 90 วนั

38
ซ้ือ1.LORAZEPAM TAB FOIL 0.5 MG2.PARACETAMOL TAB 500 MG. 50,600.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท มาซา แลบ จ ากดั 50,600 บาท

บริษัท มาซา แลบ จ ากดั 50,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด

D62090252857 62097253541 7/8/2562 90 วนั

39 ซ้ือCEFTRIAXONE INJ 1 GM 30,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากดั 30,000 บาท  บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากดั 30,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090255521 62097256212  07/08/2562 90 วนั

40 ซ้ือวสัดุเวชภัณฑ์ยา 105,189.40 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 105,189.40 บาท องค์การเภสัชกรรม 105,189.40 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090261461 62097262154 15/8/2562 90 วนั

41  ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  153,086.50  เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 153,0836.50 บาท องค์การเภสัชกรรม 153,0836.50 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090283251 62097284004 2/9/2562 90 วนั

42 ซ้ือเบิกโลหิต 18,060.00  เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 18,060 บาท สภากาชาดไทย 18,060 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090394999 62097396032 4/7/2562 45 วนั

43
ซ้ือStrip DM 50 test  12,125.00 

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 

12,125 บาท

บริษัท แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 

12,125 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090405619 62097406667

 04/07/2562 45 วนั

44
 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 22,788.24

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,788.24 บาท

บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,788.24 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090407335 62097408382

 04/07/2562 45 วนั

45  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์
11,230.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 

11,230 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 

11,230 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090410281 62097411336

4/7/2562 45 วนั

46 ซ้ือ1.M53D- Diluent 2.M53-Lyse LEO (I)3.M53LH-Lyse 22,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,210 บาท บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 22,210 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090416692 62097417775  04/07/2562 45 วนั

47
ซ้ือ1.RF Latex2.Dengue NS1 2.Leptospira lgG/lgM 12,900.00 

เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 12,900 

บาท

บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 12,900

 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090427665 62097428784

4/7/2562 45 วนั

48  ซ้ือชุดตรวจ Electrolyte 370 Test 33,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 33,300 บาท บริษัท ไบโอเซน จ ากดั 33,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090449249 62097450436 2/8/2562 45 วนั

49
ซ้ือ1.Non vac K3 EDTA2.Wiright Giemsa Stain solution 6,160.00 

เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 6,160 

บาท

บริษัท เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 6,160 

บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090463568 62097464738

 02/08/2562 45 วนั

50
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 17,320.00 

เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 

17,320 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 

17,320 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090476262 62097477470

 02/08/2562 45 วนั

51 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 20,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 20,805 บาท บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 20,805 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090491968 62097493231  02/08/2562 45 วนั



แบบ  สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

รหัสแผนระดับหน่วยจัดซ้ือ
เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัดจ้าง

รายการล าดับที่ วธิซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

52
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 27,498.14

เฉพาะเจาะจง

บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 27,498.14 บาท

บริษัท เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 27,498.14 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090529323 62097530687

2/8/2562 45 วนั

53
ซ้ือCoagulation PT 14,980.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 

14,980บาท

บริษัท ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 

14,980บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
D62090533462 62097534832

2/8/2562 45 วนั

54  ซ้ือเบิกโลหิต (PRC) 11,340.00  เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย 11,340 บาท สภากาชาดไทย 11,340 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62090535328 62097536709 2/8/2562 45 วนั


