
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,860.00          บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./10,860 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./10,860 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037296169 630314235351 9/3/2563 30

2 วสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเิฉพาะเจาะจง 15,720.00          พพีเีอส/15,720 บาท พพีเีอส/15,720 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037278171 630314219950 9/3/2563 30

3 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00           หจก.อสิรัตน์ เมดิคอล/9,000 บาท หจก.อสิรัตน์ เมดิคอล/9,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037279872 630314222299 9/3/2563 30

4 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,000.00          ใบบุญเรดิโอคอมมูนิเคชั่น/16,000 บาท ใบบุญเรดิโอคอมมูนิเคชั่น/16,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037283298 630314229828 9/3/2563 10

5 ค่าจา้งเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,070.00           ร้านไอเดีย งานป้าย/6,070 บาท ร้านไอเดีย งานป้าย/6,070 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047103884 630414092625 13/3/2563 20

6 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,935.00           ร้านทรัพย์เพิ่มพนู/5,935 บาท ร้านทรัพย์เพิ่มพนู/5,935 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047005677 630414007372 13/3/2563 20

7 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,750.00           ร้าน พ ีวาย ช็อป/6,750 บาท ร้าน พ ีวาย ช็อป/6,750 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047103967 630414091066 13/3/2563 20

8 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,500.00          พพีเีอส/13,500 บาท พพีเีอส/13,500 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047103946 630414091518 13/3/2563 30

9 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,890.00           บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./7,890 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./7,890 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047020567 630414016053 13/3/2563 30

10 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,788.00           หจก.พวีายเฮ้าส์แวร์ซัพพลาย/6,788 บาท หจก.พวีายเฮ้าส์แวร์ซัพพลาย/6,788 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047103955 630414091257 13/3/2563 20

11 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00           ตะวนัการค้า/7,200 บาท ตะวนัการค้า/7,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047103794 630414083854 16/3/2563 20

12 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,291.00           ร้าน พ ีวาย ช็อป/7,291 บาท ร้าน พ ีวาย ช็อป/7,291 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047263662 630414201161 17/3/2563 20

13 วสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 29,736.00          ศรีอรรถภัณฑ์/29,736 บาท ศรีอรรถภัณฑ์/29,736 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047138121 630414107561 20/3/2563 30

14 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,199.00          ร้าน พ ีวาย ช็อป/10,199 บาท ร้าน พ ีวาย ช็อป/10,199 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047104008 630414089552 20/3/2563 20

15 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 13,000.00          ใบบุญเรดิโอคอมมูนิเคชั่น/13,000 บาท ใบบุญเรดิโอคอมมูนิเคชั่น/13,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047103859 630414093081 23/3/2563 20

16 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,490.00           ร้าน พ ีวาย ช็อป/7,490 บาท ร้าน พ ีวาย ช็อป/7,490 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047001344 630414002542 23/3/2563 20

17 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,000.00          บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./18,000 บาท บ.นานา ซัพพลาย 99 จก./18,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037626396 630314490625 23/3/2563 30

18 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,385.00          ฉื่อหมงเฮง/18,385 บาท ฉื่อหมงเฮง/18,385 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047103973 630414090826 23/3/2563 20

19 วสัดุกอ่สร้าง โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 16,380.00          หจก.ธนาทรัพย์ 2017/16,380 บาท หจก.ธนาทรัพย์ 2017/16,380 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047103904 630414095540 23/3/2563 30

20 วสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,235.00           ธนา ฟาร์ม/9,235 บาท ธนา ฟาร์ม/9,235 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057116021 630514100540 31/3/2563 45

21 วสัดุเภสัชกรรม โดยวธิเิฉพาะเจาะจง 23,580.00          พพีเีอส/23,580 บาท พพีเีอส/23,580 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047321027 63041247711 31/3/2563 30

22 วสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00           ร้าน พ ีวาย ช็อป/9,000 บาท ร้าน พ ีวาย ช็อป/9,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047320077 630414247165 31/3/2563 20

23 ซ้ือSealant จ านวน 15 ขวด 13,469.96          บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 13,469.96บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 13,469.96บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030049682 63037049853  28/08/2562 45 วนั

24 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 12 รายการ 180,461.00         องค์การเภสัชกรรม 180,461 บาท  องค์การเภสัชกรรม 180,461 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030016339 63037016395  12/02/2563 90 วนั

25 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 D63030072730 63037072984 4/2/2563 45 วนั

26 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 48,376.14  บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 48,376.14บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั 48,376.14บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030074978 63037075236  04/02/2563 45 วนั

27 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 39,955.00          บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั39,955 บาท บริษทั เฟร์ิมเมอร์ จ ากดั39,955 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030075734 63037075995 4/2/2563 45 วนั

28 ซ้ือ1.HbA1C reagent2.น้ ายาตรวจอเิล็กโตรไลต์ 65,400.00          บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 65,400 บาท บริษทั ไบโอเซน จ ากดั 65,400 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030076239 63037076508  04/02/2563 45 วนั

29 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ  11,220.00          บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 11,220 บาท บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด๊วานซ์ จ ากดั 11,220 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030080447 63037080735 4/2/2563 45 วนั

30 ซ้ือSealant จ านวน 15 ขวด 13,469.96          บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 13,469.96บาท บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 13,469.96บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030049682 63037049853  28/08/2562 60 วนั

31 ซ้ือ1.INSULIN N INJ. 100 IU/ML (3ML)2.INSULIN M 70/30 INJ. 100 IU/ML (10ML)38,030.00  บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 38,030 บาท บริษทั คอสม่า เทรดด้ิง จ ากดั 38,030 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030216469 63037217167 5/3/2563 90 วนั

32 ซ้ือCETIRIZINE TAB 10 MG  7,000.00  บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 7,000 บาท บริษทั ชุมชนเภสัชกรรม จ ากดั (มหาชน) 7,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030216812 63037217513 5/3/2563 90 วนั

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มีนาคม 2563

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจนุ



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มีนาคม 2563

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจนุ

33 ซ้ือGEMFIBROZIL TAB 600 MG 22,500.00  บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 22,500บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 22,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030217055 63037217757 5/3/2563 90 วนั

34  ซ้ือCOLCHICINE TAB. 0.6 MG 6,500.00  บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 6,500บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 6,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030222369 63037223095 5/3/2563 90 วนั

35 ซ้ือPARACETAMOL TAB. 500 MG  28,000.00   บริษทั มาซา แลบ จ ากดั 28,000 บาท  บริษทั มาซา แลบ จ ากดั 28,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030222682 63037223409 5/3/2563 90 วนั

36 ซ้ือMETHOTREXATE TAB 2.5 MG 11,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จไีอเอส ฟาร์มา 11,000 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จไีอเอส ฟาร์มา 11,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030223000 63037223726 5/3/2563 90 วนั

37 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 5 รายการ 8,764.00           บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 8,764 บาท บริษทั แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากดั 8,764 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030223285 63037224012 5/3/2563 90 วนั

38 ซ้ือVITAMIN B COMPLEX TAB.  24,000.00          บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 24,000 บาท บริษทั สหแพทย์เภสัช จ ากดั 24,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030223733 63037224462  05/03/2563 90 วนั

39 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 6 รายการ  90,398.22          องค์การเภสัชกรรม 90,398.22 บาท องค์การเภสัชกรรม 90,398.22 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63030224459 63037225193 5/3/2563 90 วนั

40 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,293.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047151688 630414116885 02-ม.ีค.-20 30 วนั

41 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 49,400.00          ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037310778 630314253692 05-ม.ีค.-20 30 วนั

42 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00           บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037312239 630314254140 05-ม.ีค.-20 30 วนั

43 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,000.00           บริษทั แอมเบส พลัส จ ากดั บริษทั แอมเบส พลัส จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037313405 630314254450 05-ม.ีค.-20 30 วนั

44 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,073.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037319304 630314254777 04-ม.ีค.-20 30 วนั

45 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,600.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037307631 630314252774 05-ม.ีค.-20 30 วนั

46 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00          บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037323691 630314298273 04-ม.ีค.-20 30 วนั

47 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,900.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037324025 630314299280 06-ม.ีค.-20 30 วนั

48 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,490.00           บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037324436 630314305654 06-ม.ีค.-20 30 วนั

49 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,300.00          บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037365549 630314306753 06-ม.ีค.-20 30 วนั

50 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,330.00          บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037373681 630314307018 06-ม.ีค.-20 30 วนั

51 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,850.00          ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037429218 630314341533 12-ม.ีค.-20 30 วนั

52 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,400.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037427238 630314342629 12-ม.ีค.-20 30 วนั

53 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 26,170.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037424090 630314343247 12-ม.ีค.-20 30 วนั

54 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037405293 630314344479 12-ม.ีค.-20 30 วนั

55 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,400.00           บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037536758 630314428020 19-ม.ีค.-20 30 วนั

56 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,950.00          บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63037436455 630314427389 19-ม.ีค.-20 30 วนั

57 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,980.00          บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047114047 630414094280 27-ม.ีค.-20 30 วนั

58 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไบโอคอททอน จ ากดั บ.ไบโอคอททอน จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047119885 630414095191 27-ม.ีค.-20 30 วนั

59 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 20,915.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63047121515 630414094820 27-ม.ีค.-20 30 วนั

60 ซ้ือวสัดุการแพทย์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 40,755.71          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วรัิช ออกซิเจน เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63057062733 630514052681 30-ม.ีค.-20 30 วนั


