
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) โดยสรุป

1 ซ้ือ1.HBs Ag 2.Yellow Tip3.Aniti HCV           7,380.00  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,380บาท  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 7,380บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120147403 63127147883 3/11/2563 45 วนั

2
 ซ้ือ1.Dengue (IgM,IgG)2.HIV (ICA) (วธิทีี่ 1)3.Scrub 
Typhus4.Typhoid Fever 

 38,600.00  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 38,600บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 38,600บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120152769 63127153260  03/11/2563 45 วนั

3  ซ้ือStrip ตรวจ DM (Advance)         36,375.00 บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 36,375บาท บริษทั แอดวานซ์ ไดแอกนอสติก จ ากดั 36,375บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120153631 63127154122  03/11/2563 45 วนั

4
ซ้ือ1.Lithiumheparin Tube (nonvac)2.Urine container3.Slide
 ฝ้า4.Plastic Tube 12x755..Plastic Tube 13 x75

         8,330.00 บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 8,330 บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 8,330 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120177041 63127177635  03/11/2563 45 วนั

5 ซ้ือStool occult blood  8,750.00  บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 8,750 บาท บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 8,750 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120177826 63127178424  03/11/2563 45 วนั

6
ซ้ือ1.Grams Stain2.Immersion oil3.K3 EDTA TUBE (non 
Vac)4.ESR tube5.ESR tube (pipette) 

       10,990.00 บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 10,990 บาท บริษทั เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จ ากดั 10,990 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120202348 63127203014 3/11/2563 45 วนั

7
ซ้ือ1.Gluccose2.BUN3.Cr(ernz)4.HDLc5.Total 
Protein6.SGPT6.SGPT7.Alk.Phose8.T Bilirubin 

       56,593.34 บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 56,593.34 บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 56,593.34 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120205426 63127206115  03/11/2563 45 วนั

8 ซ้ือเบิกโลหิต (PRC)         11,880.00 สภากาชาดไทย 11,880บาท สภากาชาดไทย 11,880บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120372024 63127373220  03/11/2563 45 วนั

9 จ้างบริการท าแลปทันตกรรม        36,415.00 บ.เอก็ซา ซีแลม จก. 36,415 บาท บ.เอก็ซา ซีแลม จก. 36,415 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120397033 63127398300  27/11/2563 60 วนั

10 ซ้ือวสัดุทันตกรรม จ านวน 3 รายการ          5,831.50 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 5,831.50บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 5,831.50บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63110421249 63117423504  04/11/2563 60 วนั

11 จ้างบริการท าแลปทันตกรรม        36,415.00  บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 36,415บาท  บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 36,415บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120397033 63127398300 27/11/2563 60 วนั

12 จ้างบริการท าแลปทันตกรรม         22,675.00 บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 22,675บาท บริษทั เอก็ซา ซีแลม จ ากดั 22,675บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120400426 63127401707 14/12/2563 60 วนั

13  ซ้ือวสัดุทันตกรรม          5,232.00 บริษทั นูเด้นท์ จ ากดั 5,232บาท บริษทั นูเด้นท์ จ ากดั 5,232บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120514906 63127516506 21/12/2563 60 วนั

14
ซ้ือ1.BETAHISTINE MESYLATE TAB 6 MG2.METHIIMAZOLE 
TAB. 5 MG3.WARFARIN TABLET 5 MG

       15,180.00 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 15,180 บาท บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 15,180 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120499435 63127500982 4/12/2563 90 วนั

15
ซ้ือ1.OMEPRAZOLE INJ. 40 MG/VIAL2.VERAPAMIL TAB. 40 
MG. 

         7,150.00 บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 7,150 บาท บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 7,150 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120489427 63127490939 4/12/2563 90 วนั

16  ซ้ือ1.CO-AMOXICLAV TAB 1 GM2.SIMETHICONE TAB. 80 MG        15,022.50 บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 15,022.50บาท บริษทั อาร์เอก็ซ์ จ ากดั 15,022.50บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120487858 63127489365  04/12/2563 90 วนั

17 ซ้ือ1.OMEPRAZOLE INJ. 40 MG/VIAL2.VERAPAMIL TAB. 40 MG          7,150.00 บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 7,150 บาท บริษทั ฟาร์มาดิกา จ ากดั 7,150 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120489427 63127490939 4/12/2563 90 วนั

18  ซ้ือDOPROCT SUPPO.          5,500.00  บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 5,500 บาท  บริษทั คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากดั 5,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120408604 63127409902  04/12/2563 90 วนั

19
ซ้ือ1.ITRACONAZOLE CAP. 100MG2.NORFLOXACIN TAB. 400
 MG 

 5,500.00  บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 5,500 บาท บริษทั โมเดิร์น ฟาร์มา จ ากดั 5,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120401871 63127403154 4/12/2563 90 วนั

20 ซ้ือNaCl 0.9% IRRIGATION (1000 ml)        27,000.00 บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000 บาท บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120399688 63127400965 4/12/2563 90 วนั

21  ซ้ือINSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML (3ML.)  75,600.00  บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 75,600 บาท บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 75,600 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120256555 63127257407  04/12/2563 90 วนั

22 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 21 รายการ   94,643.30  องค์การเภสัชกรรม 94,643.30 องค์การเภสัชกรรม 94,643.30 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63120231619 63127232383  04/12/2563 90 วนั

23 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,250.00       บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127150059 631214164074 03-ธ.ค.-20 30 วนั

24 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,900.00         บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127153017 631214125064 03-ธ.ค.-20 30 วนั

25 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,510.00         บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127177590 631214157883 03-ธ.ค.-20 30 วนั

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ
ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2563



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงิน

งบประมาณ
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

 (ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ
ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 2563

26 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,800.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127299298 631214241097 08-ธ.ค.-20 30 วนั

27 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,540.00         บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั บริษทั ไทยกอ๊ส จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127281335 631214241327 08-ธ.ค.-20 30 วนั

28 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,350.00         บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127256359 631214242493 08-ธ.ค.-20 30 วนั

29 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00         บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127254438 631214247016 08-ธ.ค.-20 30 วนั

30 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,250.00         บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127247356 631214247343 08-ธ.ค.-20 30 วนั

31 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,093.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127307430 631214239297 08-ธ.ค.-20 30 วนั

32 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,000.00         บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64017146934 640114119736 14-ธ.ค.-20 30 วนั

33 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,500.00         บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั บริษทั บีเวอร์ เมดิคอล อนิดัสตร้ี จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127433912 631214355931 14-ธ.ค.-20 30 วนั

34 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,250.00       บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127436436 631214357399 14-ธ.ค.-20 30 วนั

35 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,600.00         บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127429943 631214355065 14-ธ.ค.-20 30 วนั

36 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,100.00         บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64017061158 640114123639 28-ธ.ค.-20 30 วนั

37 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00         ร้านนานาซัพพลาย ร้านนานาซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64017086856 640114123363 28-ธ.ค.-20 30 วนั

38 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,120.00       บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64017114028 640114122487 28-ธ.ค.-20 30 วนั

39 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,100.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64017117063 640114120964 28-ธ.ค.-20 30 วนั

40 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00       บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64017145234 640114120434 28-ธ.ค.-20 30 วนั

41 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,880.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64017145712 640114120119 28-ธ.ค.-20 30 วนั

42 ซ้ือวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 23,252.50       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 64017149909 640114119419 28-ธ.ค.-20 30 วนั

43 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,010.00       ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/14,010 บาท ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/14,010 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127368184 631214293337 4/12/2563 20

44 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,050.00       ฉือ่หมงเฮง/11,050 บาท ฉือ่หมงเฮง/11,050 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127523917 631214423021 21/12/2563 10

45 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 11,924.00       หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/11,924 บาท หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี/11,924 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127370090 631214283965 30/10/2563 45

46 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,800.00       ตะวนัการค้า/10,800 บาท ตะวนัการค้า/10,800 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127341060 631214273815 9/12/2563 20

47 ค่าวสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,662.00         ศรีอรรถภณัฑ์/5662 บาท ศรีอรรถภณัฑ์/5662 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127041113 631214033250 17/11/2563 20

48 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,185.00       ธนาฟาร์ม/10,185 บาท ธนาฟาร์ม/10,185 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127040596 631214032939 30/10/2563 45

49 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,760.00       ฉือ่หมงเฮง/12,760 บาท ฉือ่หมงเฮง/12,760 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127008568 631214019996 17/11/2563 20

50 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,858.00         ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/6,858 บาท ร้านทรัพยเ์พิ่มพนู/6,858 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127438698 631214354350 14/12/2563 10

51 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00         ธนาฟาร์ม/7,200 บาท ธนาฟาร์ม/7,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127525048 631214418101 30/11/2563 45

52 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,135.41       
บ.โตโยต้าพะเยา(1994)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./12,135.41 
บาท

บ.โตโยต้าพะเยา(1994)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./12,135.41
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63127526219 631214420974 21/12/2563 10


