
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 24,866.00       ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/24,866 บาท ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/24,866 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107204570 631014156057 1/10/2563 20

2 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,600.00       หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/21,600 บาท หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/21,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107204611 631014155861 1/10/2563 20

3 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 22,000.00       บ.เมดิกาแพค็กิง้ จก./22,000 บาท บ.เมดิกาแพค็กิง้ จก./22,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107204606 631014155905 1/10/2563 20

4 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,400.00       ตะวนัการค้า/20,400 บาท ตะวนัการค้า/20,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107204585 631014155986 9/10/2563 20

5 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 77,640.00       พพีเีอส/77,640 บาท พพีเีอส/77,640 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107204596 631014155812 9/10/2563 20

6 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,601.00         ศรีอรรถภณัฑ์/5,601 บาท ศรีอรรถภณัฑ์/5,601 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63117117187 631114097194 16/10/2563 30

7 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,177.00         ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/8,177 บาท ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/8,177 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63117123682 631114097373 19/10/2563 30

8 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,850.00       ฉือ่หมงเฮง/11,850 บาท ฉือ่หมงเฮง/11,850 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63117115975 631114096797 19/10/2563 30

9 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,071.00         หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/6,071 บาท หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/6,071 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63117124479 631114096430 19/10/2563 30

10 ค่าครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 40,000.00       บ.โกลด์ พซีี เน็ตเวร์ิค จก./40,000 บาท บ.โกลด์ พซีี เน็ตเวร์ิค จก./40,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63117142827 631114111483 19/10/2563 10

11 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,718.98         บ.โตโยต้าพะเยา(1994) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./7,718.98 บาทบ.โตโยต้าพะเยา(1994) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./7,718.98 บาทเป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63117165946 631114128048 30/10/2563 10

12 ซ้ือเบิกโลหิต (PRC)  15,540.00  สภากาชาดไทย 15,540บาท สภากาชาดไทย 15,540บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100046662 63107047826  02/09/2563 45 วนั

13 ซ้ือStrip ตรวจ DM(Advance) 12,125.00       บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 12,125 บาท บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 12,125 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100058867 63107060544  02/09/2563 45 วนั

14  ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กโตรไนต์  44,400.00       บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 44,400บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 44,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100060068 63107061803 2/9/2563 45 วนั

15
ซ้ือ1.Lithiumheparin Tube (nonvac)2.Lithiumheparin Tube 
(vac)3.Urine Tube4.K3 EDTA YUBE (Vac)5.Sterile 
container6.Slide ฝ้า7.เขม็เจาะ tube vacuum8.Yellow Tip

11,488.00       บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 11,488 บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 11,488 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100061350 63107063134 2/9/2563 45 วนั

16
 ซ้ือ1.M53D- Diluent2.M53LH-Lyse3.M53-Lyse-LEO 
(I)4.M53-Lyse LEO(II)5.M53-Cleanser 

35,165.00  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 35,165 บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 35,165 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100062438 63107064261 2/9/2563 45 วนั

17
ซ้ือ1.Glucose2.Cr 
(enz)3.Cholesterol4.Trilyceride5.HDLc6.SGOT 

60,544.48        บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 60,544.48 บาท  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 60,544.48 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100063065 63107064919  02/09/2563 45 วนั

18
 ซ้ือ1.K3 EDTA TUBE (non vac)2.Wrigh Stain 3.Buffer Wrigh 
stain4.Side Super Froted

9,455.00         บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 9,455บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 9,455บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100066362 63107068355 2/9/2563 45 วนั

19  ซ้ือCoagulation PT 24,960.00  บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 24,960บาท บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 24,960บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100066893 63107068911  02/09/2563 45 วนั

20 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ 12,140.00  บริษทั ชมูิตร 1967 จ ากดั 12,140บาท บริษทั ชมูิตร 1967 จ ากดั 12,140บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100268871 63107276821 2/10/2563 60 วนั

21  ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 12 รายการ 26,115.49       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,115.49 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 26,115.49 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100250880 63107258439 15/10/2563 60 วนั

22 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 12 รายกา 7,200.00         บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 7,200บาท บริษทั เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จ ากดั 7,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100251499 63107259080  09/10/2563 60 วนั

23  ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ  10,500.00  บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั 10,500บาท บริษทั โพสเฮลท์แคร์ จ ากดั 10,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100246509 63107253949 15/10/2563 60 วนั

24 จ้างบริการแลปทันตกรรม 29,895.00  บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 29,895 บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 29,895 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100269263 63107277218 15/10/2563 60 วนั

25  ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 2 รายการ  8,612.00  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,612 บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 8,612 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100329166 63107338204 19/10/2563 60 วนั

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
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26
1.ACYCLOVIR CREAM 5% IN 1GM. 2.SIMVASTATIN TAB. 20 
MG

23,784.00        บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 23,784 บาท  บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 23,784 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100265758 63107273626 2/10/2563 90 วนั

27 ซ้ือAMLODIPINE TAB. 5 MG. 95,000.00       บริษทั ยนูีซัน จ ากดั 95,000 บาท บริษทั ยนูีซัน จ ากดั 95,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100285534 63107293654  02/10/2563 90 วนั

28
ซ้ือ1.RABIES VACCINE INJ2.dT VAC FOR ADULTS AND 

ADOLESCENTS
65,750.00  บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 65,750 บาท บริษทั ไบโอวาลิส จ ากดั 65,750 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100293247 63107301534 2/10/2563 90 วนั

29
 ซ้ือ1.GLIPIZIDE TAB 5 
MG.2.MIXT.CARMINATIVE3.PREDNISOLONE TAB.5 
MG4.VITAMIN B COMPLEX TAB.5.สูตร DIMETAP Tablet (10/4

46,406.00       บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 46,406บาท บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 46,406บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100294426 63107302733 2/10/2563 90 วนั

30  ซ้ือBUDESONIDE MDI 200 mcg/dose (200 doses) 14,124.00       บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 14,124 บาท บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 14,124 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100305926 63107314478  02/10/2563 90 วนั

31 ซ้ือIPRATOPIUM0.02MG+FENOTEROL0.05MG MDI 24,610.00       บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากดั 24,610 บาท บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากดั 24,610 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100307309 63107315882 2/10/2563 90 วนั

32
ซ้ือ1.ATENOLOL TAB 50 MG.2.CARVEDILOL TAB 6.25 
MG3.PIOGLITAZONE HCl TAB 15 MG

12,000.00       บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 12,000 บาท บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 12,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100311905 63107320568  02/10/2563 90 วนั

33 ซ้ือNaCl 0.9% ( 100 ml ) 27,540.00       บริษทั เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากดั 27,540บาท บริษทั เอเบิ้ล เมดิคอล จ ากดั 27,540บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100320997 63107329848 2/10/2563 90 วนั

34
ซ้ือ1.SODIUM BICARBONATE TAB. 300 MG2.PRAZIQUANTEL 
TAB. 600 MG

8,400.00         บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 8,400 บาท บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 8,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100322444 63107331320  02/10/2563  90 วนั

35 ซ้ือ1.ALLOPURINOL TAB. 100 MG2.CETIRIZINE TAB 10 MG  17,500.00       บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 17,500บาท บริษทั ชมุชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 17,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100324344 63107333251  02/10/2563 90 วนั

36 ซ้ือDROTAVERINE HCL TAB 40 MG 8,500.00         บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 8,500 บาท บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 8,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100325611 63107334551  02/10/2563 90 วนั

37 ซ้ือ์NaCl 0.9% ( 1000 ml )  29,500.00       บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 29,500 บาท
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 
29,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100327415 63107336408  02/10/2563 90 วนั

38  ซ้ือFERROUS FUMARATE TAB 200 MG. 6,500.00         บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,500บาท บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 6,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100334489 63107343667 2/10/2563 90 วนั

39
ซ้ือ1.FLUPHENAZINE DEC INJ. 25 MG/ML. (1 
ML)2.MAGNESIUM SULFATE 50% ( 2 ML. )

7,150.00  บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 7,150  บาท บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 7,150  บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100354248 63107363921 2/10/2563 90 วนั

40 ซ้ือCEFTRIAXONE INJ 1 GM 23,000.00       บริษทั เครส ฟาร์มา จ ากดั 23,000บาท บริษทั เครส ฟาร์มา จ ากดั 23,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63100355714 63107365420 2/10/2563 90 วนั

41 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 72,936.37       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63117035602 631114033902 01-ต.ค.-20 30 วนั

42 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 39,600.00       ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107070411 631014055641 01-ต.ค.-20 30 วนั

43 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 21,005.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107069942 631014055792 01-ต.ค.-20 30 วนั

44 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,350.00       บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107173597 631014129036 01-ต.ค.-20 30 วนั

45 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,770.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107140741 631014128775 02-ต.ค.-20 30 วนั

46 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00       บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107133745 631014129275 02-ต.ค.-20 30 วนั

47 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 33,707.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107135457 631014129467 02-ต.ค.-20 30 วนั

48 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,120.00       บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107229669 631014177678 02-ต.ค.-20 30 วนั

49 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,900.00         บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107230302 631014175102 08-ต.ค.-20 30 วนั

50 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,070.00         บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107231403 631014174925 08-ต.ค.-20 30 วนั



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

51 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 31,400.00       ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107234573 631014174470 08-ต.ค.-20 30 วนั

52 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,320.00         บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107353873 631014262036 16-ต.ค.-20 30 วนั

53 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,200.00       บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107353339 631014261510 16-ต.ค.-20 30 วนั

54 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,700.00         บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107352459 631014261219 16-ต.ค.-20 30 วนั

55 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,000.00         บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63107351500 631014260996 16-ต.ค.-20 30 วนั


