
ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

1 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 14,034.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077145726 630714123631 01-ก.ค.-20 30

2 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,675.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077147300 630714144313 01-ก.ค.-20 30

3 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,320.00         บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั บริษทั ไซเอนซ์ เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077157920 630714145105 01-ก.ค.-20 30

4 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,000.00         บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั บริษทั นานา ซัพพลาย 99 จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077159363 630714145366 01-ก.ค.-20 30

5 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 6,600.00         บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077175230 630714145706 01-ก.ค.-20 30

6 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,700.00       บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั บ.ไทยเพยีวดีไวซ์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077176236 630714145948 01-ก.ค.-20 30

7 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 17,441.00       บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077178438 630714149431 01-ก.ค.-20 30

8 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,375.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077179972 630714149675 01-ก.ค.-20 30

9 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 18,900.00       ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ ร้าน ณฐกร มาเกต็ต้ิงอนิสทรูเม้นท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077181306 630714149922 01-ก.ค.-20 30

10 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,080.00       บริษทั โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั บริษทั โพส เฮลท์ แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077275091 630714218039 07-ก.ค.-20 30

11 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 8,089.20         บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั บริษทั เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077333023 630714274168 09-ก.ค.-20 30

12 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,200.00         บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั บ.โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077342790 630714273622 09-ก.ค.-20 30

13 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,136.00         บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั บริษทั บอร์เนียว เมดิคัล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077489243 630714389744 29-ก.ค.-20 30

14 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,000.00       บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไทคูณ เมดิคอล จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077491667 630714392969 29-ก.ค.-20 30

15 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 32,920.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077486472 630714390494 29-ก.ค.-20 30

16 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 55,200.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อนิสทรูเม้นท์ แล็ป เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077493272 630714392798 29-ก.ค.-20 30

17 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,800.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วอีาร์ ซัพพอร์ต เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087073342 630814072569 30-ก.ค.-20 30

18 ค่าวสัดุการแพทย ์โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,500.00         บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั บริษทั เจ.ซี.เมด จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087085130 630814072276 30-ก.ค.-20 30

19 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,900.00         นางมยรีุ ศรีค าตัน/9,900 บาท นางมยรีุ ศรีค าตัน/9,900 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077397417 630714314618 8/7/2563 20

20 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 28,000.00       นายประกร ภยิะวฒัน์/28,000 บาท นายประกร ภยิะวฒัน์/28,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077184717 630714155720 8/7/2563 20

21 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 27,150.00       ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/27,150 บาท ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/27,150 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077289211 630714230089 8/7/2563 20

22 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 9,000.00         ตะวนัการค้า/9,000 บาท ตะวนัการค้า/9,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077284874 630714229698 8/7/2563 20

23 ค่าครุภณัฑ์ต่ ากวา่เกณฑ์ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,940.00         หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/7,940 บาท หจก.กนิษฐ์ อเิลคทรอนิคส์/7,940 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077363083 630714288057 10/7/2563 20

24 ค่าจ้างเหมาบริการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,780.00       นายเงิน โสดน่าน /12,780 บาท นายเงิน โสดน่าน /12,780 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077377462 630714298847 10/7/2563 20

25 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 7,970.00         ฉือ่หมงเฮง/7,970 บาท ฉือ่หมงเฮง/7,970 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077433511 630714344728 10/7/2563 20

26 ค่าวสัดุส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 5,688.00         หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/5,688 บาท หจก.โรงพมิพเ์จริญอกัษร/5,688 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077425783 630714337802 17/7/2563 20

27 ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 35,000.00       หจก.เอม็อี.ลานนา เซอร์วสิ/35,000 บาท หจก.เอม็อี.ลานนา เซอร์วสิ/35,000 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63077452775 630714360133 17/7/2563 20

28 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 19,140.00       ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/19,140 บาท ร้าน พี.วาย.ชอ็ป/19,140 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087036620 630814032684 21/7/2563 20

29 ค่าซ่อมยานพาหนะ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 12,517.40       
บ.โตโยต้าพะเยา (1994)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./12,517.40
 บาท

บ.โตโยต้าพะเยา (1994)ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จก./12,517.40
 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087036644 630814032536 29/7/2563 10

30 ค่าซ่อมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 10,785.60       บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก./10,785.60 บาท บ.เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จก./10,785.60 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด 63087036675 630814057731 31/7/2563 20

31 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 5 รายการ 37,200.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 37,200 บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 37,200 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070024413 63077024906  08/06/2563 90 วนั

32
ซ้ือ1.SODIUM VALPROATE CHRONO TAB 500 MG.2.VASELINE
 30 GM 

11,438.30 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,438.30 บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั 11,438.30 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070030722 63077031369 8/6/2563 90 วนั

33 ซ้ือSPIRONOLACTONE TAB. 25 MG 8,000.00  บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 8,000บาท  บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 8,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070037239 63077038018 8/6/2563 90 วนั

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563



ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสรุป

แบบ  สขร.1

เลขที่โครงการของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

วนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เลขที่โครงการ ระยะเวลา
จัดซ้ือจัด

จ้าง

(ชือ่หน่วยงาน) โรงพยาบาลจุน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

34
 ซ้ือ1.dT VAC FOR ADULTS AND 
ADOLESCENTS2.METHOTREXATE TAB 2.5 MG

26,000.00  บริษทั มาสุ จ ากดั 26,000บาท  บริษทั มาสุ จ ากดั 26,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070039206 63077040044 8/6/2563 90 วนั

35 ซ้ือSERTRALINE TAB. 50 MG  21,000.00  บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 21,000บาท บริษทั เมดไลน์ จ ากดั 21,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070039906 63077040759  08/06/2563 90 วนั

36  ซ้ือ1.AMLODIPINE TAB. 5 MG.2.ALLOPURINOL TAB. 100 MG  54,100.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 54,100บาท บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 54,100บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070041305 63077042193  08/06/2563 90 วนั

37 ซ้ือSIMVASTATIN TAB. 20 MG 22,500.00  บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070083944 63077085697  08/06/2563 90 วนั

38  ซ้ือBUDESONIDE MDI 200 mcg/dose (200doses) 14,124.00  บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั บริษทั ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070086131 63077087941  08/06/2563 90 วนั

39
 ซ้ือ1.CALCIUM CARBONATE TAB 835 MG2.ORAL 
CONTRACEPTIV

24,500.00  บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 24,500บาท บริษทั พรอสฟาร์มา จ ากดั 24,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070087872 63077089732  08/06/2563 90 วนั

40 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 12 รายการ  128,700.00  องค์การเภสัชกรรม 128,700บาท องค์การเภสัชกรรม 128,700บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070090838 63077092759  08/06/2563 90 วนั

41
ซ้ือ1.CO-TRIMOXAZOLE SUSP. (60 ML.)2.DIMENHYDRINATE 
TAB. 50 MG

5,300.00  บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,300บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 5,300บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070095536 63077097575  08/06/2563 90 วนั

42  ซ้ือ1.PREDNISOLONE TAB.5 MG2.VITAMIN B COMPLEX TAB. 27,500.00 บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 27,500บาท บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 27,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070096511 63077098573 8/6/2563 90 วนั

43
ซ้ือ1.NALOXONE INJ. 0.4 MG/ML 1 ML2.NORETHISTERONE 
TAB. 5 MG3.TRANEXAMINE INJ.250 MG/5ML.

6,105.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 6,105บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 6,105บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070198762 63077203826 2/7/2563 90 วนั

44 ซ้ือ1.METHIMAZOILE TAB. 5 MG2.WARFARIN TABLET 2 MG 16,100.00 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 16,100บาท บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 16,100บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070190632 63077195476 2/7/2563 90 วนั

45 ซ้ือENALAPRIL TAB 5 MG 50,000.00 บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070188811 63077193579 2/7/2563 90 วนั

46  ซ้ือNaCl 0.9% IRRIGATION (1000 ml) 27,000.00  บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070139592 63077143015  02/07/2563 90 วนั

47
ซ้ือ1.ALLOPURINOL TAB. 100 MG2.AMLODIPINE TAB. 5 

MG.3.CHLORHEXIDINE SCRUB 4%w/v 5000 ml (Gallo
24,136.00 บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 24,136บาท บริษทั โปลิฟาร์ม จ ากดั 24,136บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070128155 63077131247  02/07/2563 90 วนั

48 ซ้ือPOTASSIUM CHLORIDE Syrup 500 mg/5ml 7,150.00 บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 7,150บาท บริษทั พรีเมด ฟาร์มาพลัส จ ากดั 7,150บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070125676 63077128670  02/07/2563 90 วนั

49  ซ้ือ1.ENALAPRIL TAB 20 MG2.METFORMIL TAB. 500 MG 52,200.00 บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 52,200บาท บริษทั เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากดั 52,200บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070220093 63077225801 2/7/2563 90 วนั

50 ซ้ือNaCl 0.9% IRRIGATION (1000 ml) 27,000.00  บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท  บริษทั วี.แอนด์.ว.ีกรุงเทพฯ จ ากดั 27,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070139592 63077143015 2/7/2563 90 วนั

51 ซ้ือENALAPRIL TAB 5 MG 50,000.00  บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 50,000บาท บริษทั เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอนิดัสตร้ี จ ากดั 50,000บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070188811 63077193579 2/7/2563 90 วนั

52  ซ้ือSIMVASTATIN TAB. 20 MG 22,500.00 บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 22,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070189857 63077194676  02/07/2563 90 วนั
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53  ซ้ือ1.METHIMAZOILE TAB. 5 MG2.WARFARIN TABLET 2 MG  16,100.00 บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 16,100บาท บริษทั เอสพเีอส เมดิคอล จ ากดั 16,100บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070190632 63077195476  02/07/2563 90 วนั

54
ซ้ือ1.NAPROXEN TAB 250 MG.2.สูตร DIMETAP Syrup (5/2 
mg/5 ml)

8,400.00 บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 8,400บาท บริษทั สหแพทยเ์ภสัช จ ากดั 8,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070242533 63077248954 2/7/2563 90 วนั

55
ซ้ือ1.NALOXONE INJ. 0.4 MG/ML 1 ML2.NORETHISTERONE 
TAB. 5 MG3.TRANEXAMINE INJ.250 MG/5ML.

6,105.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 6,105บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภญิโญฟาร์มาซี 6,105บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070198762 63077203826 2/7/2563 90 วนั

56 ซ้ือวสัดุเภสัชกรรม จ านวน 10 รายการ  62,318.20  องค์การเภสัชกรรม 62,318.20  องค์การเภสัชกรรม 62,318.20 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070444446 63077455725 10/7/2563 90 วนั

57
ซ้ือ1.MEFENNAMIC ACID CAP. 250 MG2.TRANEXAMIC ACID 
CAP 250 MG3.ORPHENADRINE CITRATE+PARACETAMOL 
TAB.B

12,400.00  บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 12,400บาท บริษทั ที.แมน ฟาร์มา จ ากดั 12,400บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070446594 63077457916 10/7/2563 90 วนั

58  ซ้ือSIMVASTATIN TAB. 20 MG 67,500.00  บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 67,500บาท บริษทั เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากดั 67,500บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63080135181 63087136883  10/07/2563 90 วนั

59 ซ้ือPOLY-OPH EYE DROPS (5 ml) 5,640.00  บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640บาท บริษทั แสงไทยเมดิคอล จ ากดั 5,640บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด D63070465205 63077476854  10/07/2563 90 วนั


