
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) โดยสรุป

1  ซ้ือเบิกโลหิต 6,480.00  สภากาชาดไทย 6,480บาท สภากาชาดไทย 6,480บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030146661 64037147148  01/02/2564 45 วนั

2
 ซ้ือ1.Glucose2.Cr (ennz)3.Cholesterol4.Trilyceride5.HDLc6.T
 Bilirubin

60,548.48        บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 60,548.48บาท  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 60,548.48บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030145224 64037145708 1 กมุภาพนัธ ์2564 45 วนั

3
 ซ้ือ1.M53D-Diluent2.M53LH-Lyse3.M53-Lyse(I)4.M53-Lyse 
LEO (II)5.M53-Cleanser6.M53-Probe Cleanser

36,165.00  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 36,165 บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 36,165 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030141685 64037142153 1 กมุภาพนัธ ์2564 45 วนั

4
 ซ้ือ1.Lithiumheparin(nonvac)2.Plasit Tube 12x753.NaF Tube
 2.5 ml. 

7,270.00         บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 7,720บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 7,720บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030138186 64037138638  01/02/2564 45 วนั

5 ซ้ือชดุทดสอบยาฆา่แมลง  8,346.00         บริษทั ยแูอนด์ว ีโฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากดั 8,346 บาท บริษทั ยแูอนด์ว ีโฮลด้ิง(ไทยแลนด์) จ ากดั 8,346 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030134101 64037134537 1 กมุภาพนัธ ์2564 45 วนั

6 ซ้ือ1.Coagulation PT2.Trop T Quantitative 54,920.00       บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 54,920บาท บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 54,920บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030132776 64037133204 1 กมุภาพนัธ ์2564 45 วนั

7 ซ้ือStrip ตรวจ DM (Advance) 12,125.00   บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 12,125บาท  บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 12,125บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030131597 64037132021  01/02/2564 45 วนั

8 ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กโตรไลต์  33,300.00        บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 33,300บาท  บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 33,300บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030156456 64037156980  01/02/2564 45 วนั

9 ซ้ือ1.CLONAZEPAM TAB 2 MG. (P4)2.GLIPIZIDE TAB 5 MG. 14,300.00       ริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 14,300บาท ริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 14,300บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030001836 64037001839 8 กมุภาพนัธ ์2564 90 วนั

10
ML)2.AMINOPHYLLIINE TAB. 100 MG3.PHENYTOIN CAP. 100 
MG4.VITAMIN K1 INJ. 10MG./ 1ML.

11,552.00       บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 11,552บาท บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 11,552บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030006928 64037006950 8 กมุภาพนัธ ์2564 90 วนั

11  ซ้ือSIMETHICONE TAB. 80 MG 7,222.50         บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,222.50บาท บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,222.50บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030008307 64037008334  08/02/2564 90 วนั

12 ซ้ือVITAMIN b COMPLEX TAB.  24,000.00       บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 24,000บาท บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 24,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030017898 64037017948 15 กมุภาพนัธ ์2564 90 วนั

13
 ซ้ือ1.ANTAZOLINE+TETRAZOLINE EYE DROPS 10 ML.2.ORAL
 CONTRACEPTIVE3.PARACETAMOL SUSP 120 MG/5 ML (60 
ml)

14,048.00       บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 14,048 บาท บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั 14,048 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030025180 64037025243  15/02/2564 90 วนั

14
ซ้ือ1.SODIUM VALPROATE CHRONO TAB 500 
MG.2.AMIODARONE HCl 150 MG/3ML.

7,147.60   บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,147.60บาท  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,147.60บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030028571 64037028640 15 กมุภาพนัธ ์2564 90 วนั

15

ซ้ือ1. ฺBUDESONIDE MDI 200 mcg/dose (200 

dose)2.DICLOFENAC EC TAB. 25 
MG3.IPRATROPIUM+FENOTEROL SOLUTION 4 ML 

25,894.00  ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 25,894 บาท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั 25,894 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030031472 64037031555  15/02/2564 90 วนั

16
ซ้ือ1.D-5-1/2 S INJ (1000 ML.)2.D-5-1/3 S INJ ( 500 
ML.)3.NaCl 0.9% ( 1000 ml ) 

43,350.00       
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 
43,350บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 
43,350บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030055596 64037055775  16/02/2564 90 วนั

17
 ซ้ือ1.BETAHISTINE MESYLATE TAB 6 MG2.WARFARIN TABLET
 3 MG 

8,130.00         บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030065704 64037065910 16 กมุภาพนัธ ์2564 90 วนั

18 ซ้ือPARACETAMOL Syr 120 MG/5 ML (60 ml) 7,000.00  บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั บริษทั ที เอน็ พ ีเฮลท์แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D64030067116 64037067324  16/02/2564 90 วนั

19 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,490.00         บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037060345 640314063353 24 กมุภาพนัธ ์2021 30 วนั

20 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,800.00         บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037060851 640314063828 24 กมุภาพนัธ ์2021 30 วนั

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ
ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
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21 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00         บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037061748 640314067008 24 กมุภาพนัธ ์2021 30 วนั

22 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,161.00       บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037064975 640314067467 24 กมุภาพนัธ ์2021 30 วนั

23 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,800.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037066820 640314069433 24 กมุภาพนัธ ์2021 30 วนั

24 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,250.00         บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037068595 640314077941 24 กมุภาพนัธ ์2021 30 วนั

25 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,500.00         บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037075392 640314065332 24 กมุภาพนัธ ์2021 30 วนั

26 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 46,040.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037114358 640314096485 24 กมุภาพนัธ ์2021 30 วนั

27 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00         ร้านนานาซัพพลาย ร้านนานาซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037076702 640314065649 24 กมุภาพนัธ ์2021 30 วนั

28 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,250.00       บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037077612 640314066034 24 กมุภาพนัธ ์2021 31 วนั

29 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,250.00       บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037079193 640314068715 24 กมุภาพนัธ ์2021 32 วนั

30 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 71,370.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037112868 640314096914 25 กมุภาพนัธ ์2021 33 วนั

31 จ้างเหมาบริการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,500.00         ร้านอัน๋แอร์ เซอร์วสิ ร้านอัน๋แอร์ เซอร์วสิ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037244508 640314205458 8 มีนาคม 2564 45 วนั

32 ซ้ือวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,714.00         หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037234949 640314206603 1 มีนาคม 2564 10 วนั

33 จ้างเหมาบริการขนขยะติดเชือ้ไปท าลาย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,332.00       หจก.ส.เรืองโรจน์ หจก.ส.เรืองโรจน์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64037232607 640314206115 29 มกราคม 2564 45 วนั


