
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,740.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097393529 630914318558 01-ก.ย.-20 30 วนั

2 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,914.00       บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097390831 630914320154 01-ก.ย.-20 30 วนั

3 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,600.00       ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097388085 630914320913 01-ก.ย.-20 30 วนั

4 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,000.00       บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097387412 630914322155 01-ก.ย.-20 30 วนั

5 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,560.00         บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097386320 630914324083 01-ก.ย.-20 30 วนั

6 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,700.00       บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097367859 630914333283 01-ก.ย.-20 30 วนั

7 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 15,325.00       บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097327164 630914375180 04-ก.ย.-20 30 วนั

8 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 30,000.00       ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097349884 630914341446 04-ก.ย.-20 30 วนั

9 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,506.10       บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097350789 630914340792 04-ก.ย.-20 30 วนั

10 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,000.00         บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097353535 630914333847 04-ก.ย.-20 30 วนั

11 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00         บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097363797 630914333485 04-ก.ย.-20 30 วนั

12 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00         บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097756449 630914604942 21-ก.ย.-20 30 วนั

13 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,397.90         
บ.โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./8,397.90
 บาท

บ.โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./8,397.90
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097283303 630914235276 1/9/2563 10 วนั

14 ค่าครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,400.00         ร้านบุญลือเฟอร์นิเจอร์/5,400 บาท ร้านบุญลือเฟอร์นิเจอร์/5,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097311290 630914276555 1/9/2563 20 วนั

15 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,920.00         บ้วนเส็งเฮง/6,920 บาท บ้วนเส็งเฮง/6,920 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097292454 630914261519 1/9/2563 30 วนั

16 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,900.00       คมสันไดนาโม-แอร์/11,900 บาท คมสันไดนาโม-แอร์/11,900 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097579111 630914466309 8/9/2563 10 วนั

17 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,575.00         ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/6,575 บาท ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/6,575 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63097760218 630914605517 11/9/2563 10 วนั

18 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,520.00         ธนา ฟาร์ม/8,520 บาท ธนา ฟาร์ม/8,520 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63117161352 631114128685 30/9/2563 45 วนั

19 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,497.00       หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/13,497 บาท หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/13,497 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63117159276 631114128295 30/9/2563 45 วนั

20 ซ้ือGLUCOSE 50%W/V INJ (50 ML) 5,100.00  บริษทั เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 5,100บาท
บริษทั เอ.เอน็.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวยเภสัช) จ ากดั 5,100
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090165498 63097166132 31/7/2563 90 วนั

21 ซ้ือIPRATOPIUM0.02MG+FENOTEROL0.05MG MDI 24,610.00  บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากดั 24,610บาท บริษทั 101 เมดิแคร์ จ ากดั 24,610บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090188931 63097189665 6/8/2563 90 วนั

22  ซ้ือ1.BETAHISTINE MESYLATE TAB 6 MG2.WARFARIN TABLET 3 MG 6,280.00 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 6,280บาท บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 6,280บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090242760 63097243684  06/08/2563 90 วนั

23 ซ้ือ1.CLONAZEPAM TAB 2 MG. (P4)2.GEMFIBROZIL TAB 600 MG3.METFORMIN TAB. 500 MG74,200.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 74,200บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 74,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090274559 63097275586 6/8/2563 90 วนั

24 ซ้ือAMLODIPINE TAB. 5 MG 95,000.00 บริษทั ยนูีซัน จ ากดั 95,000บาท บริษทั ยนูีซัน จ ากดั 95,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090291456 63097292548 6/8/2563 90 วนั

25  ซ้ือ1.FLUPHENAZINE DEC INJ. 25 MG/ML.(1ML)2.HALOPERIDOL DECANOATE 50 MG/ML. (1ML)3.HALOPERIDOL INJ. 5 MG/ML (1ML)9,686.00  บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,686บาท  บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 9,686บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090469801 63097471369  06/08/2563 90 วนั

26 ซ้ือSIMETHICONE TAB. 80 MG 7,222.50 บริษทั เฮลท์ต้ี มี จ ากดั 7,222.50บาท บริษทั เฮลท์ต้ี มี จ ากดั 7,222.50บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090477173 63097478754 6/8/2563 90 วนั

27  ซ้ือLEVODOPA 250 MG+CARBIDOPA 25 MG TAB. 18,190.00 บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190 บาท บริษทั บี.เอล็.เอช.เทร็ดด้ิง จ ากดั 18,190 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090486554 63097488160 6/8/2563 90  วนั

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน 2563



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
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ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กนัยายน 2563

28  ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500 mg/5 ml 7,150.00  บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 7,150บาท บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 7,150บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090488306 63097489912  06/08/2563 90 วนั

29  ซ้ือSERTRALINE TAB. 50 MG 21,000.00 บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 21,000บาท บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 21,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63090490206 63097491821 6/8/2563 90 วนั


