
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,142.00         ฉื่อหมงเฮง/9,142 บาท ฉื่อหมงเฮง/9,142 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127014103 621214025829 22/11/2562 45 วนั

2 ซ้ือค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,467.00        หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/10,467 บาท หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/10,467 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127025542 621214026813 22/11/2562 45 วนั

3 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,205.00        หจก.ธนาทรัพย์ 2017/18,205 บาท หจก.ธนาทรัพย์ 2017/18,205 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127143199 621214114889 26/11/2562 45 วนั

4 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,700.00         หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/5,700 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/5,700 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127151195 621214123758 26/11/2562 45 วนั

5 ค่าจา้งเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,050.00        หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/20,050 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/20,050 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127154500 621214123400 26/11/2562 45 วนั

6 จา้งค่าซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,162.80        บ.เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จก./17,162.80 บาท บ.เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลาย จก./17,162.80 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127176875 621214141591 26/11/2562 45 วนั

7 จา้งจา้งเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,400.00        ไชยวฒิุการยาง/10,400 บาท ไชยวฒิุการยาง/10,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127173518 621214138870 3/12/2562 10 วนั

8 จา้งค่าบริการจา้งเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาท าลาย โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,784.00        หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/11,784 บาท หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/11,784 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127169863 621214137326 31/10/2562 45 วนั

9 จา้งจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 55,000.00        หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/55,000 บาท หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย/55,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127166778 621214133540 18/11/2562 45 วนั

10 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,173.00        ศรีอรรถภัณฑ์/19,173 บาท ศรีอรรถภัณฑ์/19,173 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127163979 621214131731 26/11/2562 45 วนั

11 จา้งค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,500.00         พชิัยการไฟฟา้/5,500 บาท พชิัยการไฟฟา้/5,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127331317 621214267684 13/12/2562 45 วนั

12 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,533.50        ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127086005 621214070614 2/12/2019 30 วนั

13 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,490.00         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127084640 621214071540 2/12/2019 30 วนั

14 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,590.00         บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127081925 621214071803 2/12/2019 30 วนั

15 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,000.00        บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127079938 621214074024 2/12/2019 30 วนั

16 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,250.00         บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127078366 621214072451 2/12/2019 30 วนั

17 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,906.00        บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6212173444 621214157516 4/12/2019 30 วนั

18 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00        บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127191336 612114157742 4/12/2019 30 วนั

19 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 58,535.00        ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุน้ส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127261692 621214281465 6/12/2019 30 วนั

20 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,500.00        บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษัท นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127364389 621214302304 13/12/2019 30 วนั

21 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,400.00        ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาร์เกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127361500 621214302958 13/12/2019 30 วนั

22 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,900.00         บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127360840 621214303349 13/12/2019 30 วนั

23 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,100.00         ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุน้ส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 6212357883 621214303658 13/12/2019 30 วนั

24 ค่าซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,000.00        บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษัท เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 62127395025 621214326687 13/12/2019 30 วนั

25 CEFTRIAXONE INJ 1 GM 30,000.00 บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากดั 30,000บาท บริษัท ยูโทเปีย้น จ ากดั 30,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120000096 62127000095  11/11/2562 90 วนั

26 ซ้ือ1.DOMPERIDONE TAB.10MG2.GLIPIZIDE TAB5.MG 14,550.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)14,550 บาท บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน)14,550 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120038495 62127038578 11/11/2562 90 วนั

27
ซ้ือ1.ADENOSINE 3MG/ML 6X2ML2.SODIUM BICARBONATE 

TAB.300MG3.SODIUM VALPROATE CHRONO TAB 500MG
24,218.38 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 24,218.38 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 24,218.38 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120039254 62127039337 11/11/2562 90 วนั

28 ซ้ือ1.GRISEOFULVIN TAB.500MG2.DIMENHYDRINATE TAB.50MG  7,500.00  บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 7,500 บาท บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 7,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120054641 62127054745  11/11/2562 90 วนั

29 ซ้ือBELCIDS SUSP. 240ML(สูตร)  13,000.00  บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000บาท บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากดั 13,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120061381 62127061500  11/11/2562 90 วนั

30 ซ้ือLORAZEPAM TAB 1 MG  6,600.00  บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 6,600 บาท บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากดั 6,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120062468 62127062594 11/11/2562 90 วนั

31 ซ้ือCOLCHICINE TAB. 0.6 MG  6,500.00  บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากดั 6,500 บาท บริษัท พรอสฟาร์มา จ ากดั 6,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120064552 62127064681 11/11/2562  90 วนั

32 ซ้ือED NaCl 0.9% ( 100 ML ) 28,000.00 
บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 

28,000 บาท

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 

28,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120079136 62127079294 11/11/2562 90 วนั

33 ซ้ือCIPROFLOXACIN INJ 400 MG/200 ML 5,350.00  บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,350 บาท บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 5,350 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120080166 62127080324  11/11/2562 90 วนั

34  ซ้ือ1.NED สูตร Ditap Syrup2.VITAMIN B COMPLEX TAB.  27,000.00  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 27,000 บาท บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 27,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120081407 62127081572  14/11/2562 90 วนั

35 ซ้ือ1.METHIMAZOLE TAB.5 MG BLISTER2.WARFARIN TBLET 2 MG 13,300.00 บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 13,300 บาท บริษัท เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 13,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120091054 62127091250  14/11/2562 90 วนั

36
 ซ้ือ1.ALCOHOL 70% 60 ML2.AMITRIPTYLINE TAB. 10 MG3.AMITRIPTYLINE 

TAB. 25 MG
141,997.50  องค์การเภสัชกรรม 141,997.50บาท องค์การเภสัชกรรม 141,997.50บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120091230 62127091427 14/11/2562 90 วนั

แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2562

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

37 ซ้ือIPRATOPIUM 0.02 MG+FENOTEROL 0.05 MG MDI 44,298.00 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 44,298บาท บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจสิติกส์ จ ากดั 44,298บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120115239 62127115492 14/11/2562 90 วนั

38 INSULIN M 70/30 INJ.100 IU/ML (3ML) 76,000.00
บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

76,000 บาท

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

76,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120185629 62127186107 22/11/2562 90 วนั

39 ซ้ือ1.ITRACONAZOLE CAP. 100MG2.VITAMIM C TAB. 100MG 9,550.00  บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 9,550 บาท บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 9,550 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120190330 62127190818 22/11/2562 90 วนั

40 ซ้ือGRISEOFULVIN TAB. 500MG 8,000.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 8,000 บาท บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 8,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120191621 62127192107  22/11/2562 90 วนั

41 ซ้ือCLOTRIMAZOLE CREAM 1%(15GM)  6,120.00 บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากดั 6,120 บาท บริษัท เฮลท์ต้ี มี จ ากดั 6,120 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120192609 62127193095 22/11/2562 90 วนั

42 ซ้ือLITHIUM CARBONATE 300MG 6,420.00  บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 6,420บาท บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 6,420บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120197670 62127198167 22/11/2562 90 วนั

43  ซ้ือSERTRALINE TAB.50MG 10,500.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 10,500 บาท บริษัท เมดไลน์ จ ากดั 10,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120199597 62127200094 22/11/2562 90 วนั

44 ซ้ือ1.NAPROXEN TAB 250MG.2.สูตร Ditap Tablet 10,452.00   บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 10,452 บาท  บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากดั 10,452 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120216235 62127216752 22/11/2562 90วนั

45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ จ านวน 13 รายการ 70,909.05 องค์การเภสัชกรรม 70,909.05บาท องค์การเภสัชกรรม 70,909.05บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120201305 62127201807 22/11/2562 90 วนั

46 ซ้ือCETIRIZINE TAB 10MG  5,000.00 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 5,000 บาท บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 5,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120221987 62127222515  04/12/2562 90วนั

47 ซ้ือGRISEOFULVIN TAB. 500MG 8,000.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 8,000 บาท บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 8,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120191621 62127192107  22/11/2562 90 วนั

48 ซ้ือENALAPRIL TAB. 5MG(FOIL) 50,000.00  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 50,000 บาท
บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 50,000 

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120224136 62127224665 4/12/2562 90 วนั

49
ซ้ือ1.HYDRALAZINE HCl TAB 25MG2.LORAZEPAM TAB 0.5MG 

(P4)3.METHYLDOPA TAB. 250MG 
40,200.00  บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 40,200 บาท บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 40,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120227746 62127228283 4/12/2562 90 วนั

50 ซ้ือASPIRIN EC TAB. 81 MG 16,400.00  บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,400 บาท
บริษัท โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 16,400 

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120228567 62127229104  04/12/2562 90วนั

51 ซ้ือGRISEOFULVIN TAB. 500 MG 8,000.00 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 8,000 บาท บริษัท ท.ีแมน ฟาร์มา จ ากดั 8,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120229723 62127230260  04/12/2562 90วนั

52  ซ้ือ1.FEPROUS FUMERATE TAB 200MG2.PARACETAMOL DROPS 15ML 7,520.00 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 7,520 บาท บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 7,520 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120282221 62127282775  22/11/2562 90 วนั

53 ซ้ือ1.ITRACONAZOLE CAP. 100MG2.VITAMIM C TAB. 100MG 9,550.00  บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 9,550 บาท บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 9,550 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120190330 62127190818 22/11/2562 90วนั

54 ซ้ือCLOXACILLIN INJ. 1G  7,500.00 บริษัท ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 7,500 บาท
บริษัท ท.ีพ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 7,500 

บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120052123 62127052226  11/11/2562 90 วนั

55 ซ้ือSIMVASTATIN TAB.20MG 48,000.00 บริษัท เมดไลน์ จ ากดั บริษัท เมดไลน์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120078856 62127079014  11/11/2562 90 วนั

56 ซ้ือหญ้าหนวดแมว 2 กรัม (ชาชง) 7,800.00  บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800 บาท บริษัท แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 7,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D62120409169 62127409997  11/12/2562 90 วนั


