
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,250.00       บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067137277 630614111329 25-มิ.ย.-20 30

2 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 55,445.29       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077006788 630714008988 01-มิ.ย.-20 30

3 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,805.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067238488 630614199886 04-มิ.ย.-20 30

4 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 30,000.00       หจก.บี.เค.แพร่มาร์เกต็ต้ิง หจก.บี.เค.แพร่มาร์เกต็ต้ิง เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067242337 630614199400 05-มิ.ย.-20 30

5 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,800.00         บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067324743 630614268428 15-มิ.ย.-20 30

6 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00       บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067325868 630614267722 15-มิ.ย.-20 30

7 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,200.00       ร้านยานภาเภสัช ร้านยานภาเภสัช เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067425663 630614353903 16-มิ.ย.-20 30

8 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,490.00         บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067446065 630614365209 19-มิ.ย.-20 30

9 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,320.00         บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067446879 630614364800 19-มิ.ย.-20 30

10 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,850.00       ร้านอนิเตอร์เมดโปร ซัพพลาย ร้านอนิเตอร์เมดโปร ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067501421 630614409462 25-มิ.ย.-20 30

11 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 14 รายการ 129,651.80  องค์การเภสัชกรรม 129,651.80  องค์การเภสัชกรรม 129,651.80 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060111613 63067112108 12/5/2563 90 วนั

12  ซ้ือ1.KALIMATE 5 GM.2.METHOTREXATE TAB 2.5 MG 15,300.00  บริษทั มาสุ จ ากดั 15,300 บาท บริษทั มาสุ จ ากดั 15,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060059399 63067059643  12/05/2563 90 วนั

13 ซ้ือ1.METFORMIN TAB. 500 MG2.ORAL CONTRACEPTIVE 43,200.00  บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 43,200 บาท  บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 43,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060067416 63067067690 12/5/2563 90 วนั

14 ซ้ือGEMFIBROZIL TAB 600 MG 22,500.00  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 22,500บาท  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 22,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060067965 63067068242 12/5/2563 90 วนั

15 ซ้ือSIMVASTATIN TAB. 20 MG 22,500.00 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060079426 63067079768  12/05/2563 90 วนั

16
ซ้ือ1.ADENOSINE 3 MG/ML 6X2ML2.SODIUM VALPROATE 
CHRONO TAB 500 MG. 

16,942.38 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 16,942.38 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 16,942.38 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060083711 63067084082 12/5/2563 90 วนั

17  ซ้ือ1.ALCOHOL HAND GEL2.CO-TRIMOXAZOLE FORTE TAB 9,900.00 บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 9,900บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 9,900บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060088171 63067088567 12/5/2563 90 วนั

18 ซ้ือ1.D-5-1/2 S INJ (1000 ML.)2.NaCl 0.9% (100 ml ) 39,800.00
บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 
39,800บาท

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 
39,800บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060091474 63067091894  12/05/2563 90 วนั

19  ซ้ือSIMETHICONE TAB. 80 MG 7,222.50   บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,222.50บาท  บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,222.50บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060104060 63067104534  12/05/2563 90 วนั

20  ซ้ือDROTAVERINE HCL TAB 40 MG 8,500.00  บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 8,500บาท บริษทั ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากดั 8,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060104773 63067105249 12/5/2563 90 วนั

21 ซ้ือHERBหญ้าหนวดแมว2กรัม(ชาชง) 15,600.00 บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 15,600บาท บริษทั แกว้มังกรเภสัช จ ากดั 15,600บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060107462 63067107944  12/05/2563 90 วนั

22
ซ้ือ1.AMLODIPINE TAB.5 MG.2.CLORAZEPATE DIPOTASSIUM 
5 MG (P4) 

18,500.00   บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 18,500บาท  บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 18,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060108314 63067108797 12/5/2563 90 วนั

23  ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กโตรโลต์ 22,200.00  บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 22,200บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 22,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050049008 63057049384 3/4/2563 45 วนั

24 ซ้ือCoagulation PT  24,960.00  บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 24,960บาท บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 24,960บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050049549 63057049932  03/04/2563 45 วนั

25  ซ้ือ1.Glucose2.Cr(enz)3.SGPT 18,263.44  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 18,263.44บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 18,263.44บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63050065698 63057066196  03/04/2563 45 วนั

26  ซ้ือเบิกโลหิต 6,720.00 สภากาชาดไทย 6,720บาท สภากาชาดไทย 6,720บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060092459 63067092888 5/5/2563 45 วนั

27 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 9 รายการ 72,638.38 บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 72,638.38บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 72,638.38บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060135258 63067135869 5/5/2563 45 วนั

28  ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 46,950.00 บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 46,950บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 46,950บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060136237 63067136852 5/5/2563 45 วนั

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้างเลขที่โครงการ

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุายน 2563



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้างเลขที่โครงการ

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุายน 2563

29 ซ้ือTrop T Quantitative 29,960.00 บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 29,960บาท บริษทั ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จ ากดั 29,960บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060137393 63067138008 5/5/2563 45 วนั

30 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ  6,788.00  บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 6,788บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 6,788บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060143317 63067143962 5/5/2563 45 วนั

31 ซ้ือน้ ายาตรวจอเิล็กไตรไลต์ 33,300.00  บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 33,300 บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 33,300 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060145660 63067146313 5/5/2563 45 วนั

32 ซ้ือ1.GLIPIZIDE TAB 5 MG.2.HYDRALAZINE HCl TAB 25 MG 35,800.00  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 35,800บาท  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 35,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060370549 63067372516 27/5/2563 90 วนั

33
ซ้ือ1.SALMETEROL 25mg+ FLUTICASONE 125 mcg 
I2.VITAMIN D3 tab 0.25mcg (Alfacalcidol) 

55,050.00  บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 55,050บาท บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั 55,050บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060378740 63067380740 27/5/2563 90 วนั

34  ซ้ือCO-AMOXICLAV TAB 1 GM  7,800.00  บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800บาท  บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 7,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060380945 63067382961 27/5/2563 90 วนั

35 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 5 รายการ  30,150.00  บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 30,150บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 30,150บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060383416 63067385448  27/05/2563 90 วนั

36
 ซ้ือ1.CEFTRIAXONE INJ. 1GM2.DEXAMETHASONE INJ. 4 
MG/ML (1ML)

30,700.00
บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 30,700
บาท

บริษทั ที.พ.ีดรัก แลบบอราทอร่ีส์ (1969) จ ากดั 30,700
บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060385564 63067387608 27/5/2563 90 วนั

37
ซ้ือ1.ENEMA 100 ML2.FERROUUS FUMARATE TAB 200 
MG.3.PARACETAMOL DROPS. 60 MG/0.6 ML.(15ML) 

10,920.00 บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 10,920บาท บริษทั พาตาร์แลบ (2517) จ ากดั 10,920บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060393392 63067395469 27/5/2563 90 วนั

38
ซ้ือ1.LORAZEPAM TAB 0.5 MG (P4)2.LORAZEPAM TAB 1 MG 
(P4) 

18,700.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 18,700บาท บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 18,700บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060393846 63067395925 27/5/2563 90 วนั

39 ซ้ือASPIRN EC TAB. 81 MG 24,600.00  บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 24,600บาท บริษทั โอสถ อนิเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จ ากดั 24,600บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060404649 63067406782 27/5/2563 90 วนั

40 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 3 รายการ 24,800.00 บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 24,800บาท บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 24,800บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060407490 63067409629 27/5/2563 90 วนั

41  ซ้ือCEFTRIAXONE INJ. 1 GM  23,000.00 บริษทั เครส ฟาร์มา จ ากดั 23,000บาท บริษทั เครส ฟาร์มา จ ากดั 23,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060428747 63067431033  27/05/2563 90 วนั

42 ซ้ือ1.D-10-S INJ (1000 ML.)2.D-S-W INJ (500 ML) 11,600.00
 บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 
11,600บาท

 บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จ ากดั (มหาชน) 
11,600บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060429116 63067431403 27/5/2563 90 วนั

43
ซ้ือMETRONIDAZOLE INJ. 500MG./100ML2.SODIUM 
VALPROATE TAB. 200MG.

17,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 17,700บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 17,700บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63060429978 63067432267  27/05/2563 90 วนั

44 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,600.00         ตะวนัการค้า/6,600 บาท ตะวนัการค้า/6,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067443743 630614362275 25/6/2563 20

45 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,728.00       ศรีอรรถภณัฑ์/18,728 บาท ศรีอรรถภณัฑ์/18,728 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067349795 630614287366 5/6/2563 30

46 ครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,000.00       ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/17,000 บาท ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/17,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067219243 630614179691 5/6/2563 10

47 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,796.00       บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./11,796 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./11,796 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067349886 630614287355 5/6/2563 45

48 ค่าวสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 37,500.00       บ.เมดิกาแพค็กิง้ จก./37,500 บาท บ.เมดิกาแพค็กิง้ จก./37,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067349983 630614287286 5/6/2563 30

49 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,020.00         หลังคาเหล็ก ว ีเจ/6,020 บาท หลังคาเหล็ก ว ีเจ/6,020 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067453925 630614395140 11/6/2563 20

50 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,742.00       บ้วนเส็งเฮง/17,742 บาท บ้วนเส็งเฮง/17,742 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067453993 630614395200 11/6/2563 45

51 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00         หจก. อสิรัตน์ เมดิคอล/6,000 บาท หจก. อสิรัตน์ เมดิคอล/6,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067349707 630614287377 16/6/2563 30

52 ครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,600.00       บ.พรหมนิมิต คอมเพล็กซ์ จก./19,600 บาท บ.พรหมนิมิต คอมเพล็กซ์ จก./19,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067454051 630614395231 16/6/2563 20

53 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,605.00         บ้วนเส็งเฮง/6,605 บาท บ้วนเส็งเฮง/6,605 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067454159 630614395425 18/6/2563 10

54 ค่าซ่อมครุภณัฑ์อืน่ ๆ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 99,510.00       บ.โฟกสั เทค จก./99,510 บาท บ.โฟกสั เทค จก./99,510 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067454108 630614395329 18/6/2563 20



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้างเลขที่โครงการ

ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถนุายน 2563

55 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,863.00         หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/7,863 บาท หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/7,863 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067492980 630614401486 18/6/2563 20

56 ครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,600.00         หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/6,600 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/6,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067439651 630614362115 22/6/2563 10

57 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,725.00       ฉือ่หมงเฮง/17,725 บาท ฉือ่หมงเฮง/17,725 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067490678 630614401968 22/6/2563 20

58 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,414.00         ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/8,414 บาท ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/8,414 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63067488619 630614401767 22/6/2563 20

59 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,170.00       หจก.ธนาทรัพย ์2017 /28,170 บาท หจก.ธนาทรัพย ์2017 /28,170 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077186158 630714157398 22/6/2563 45


