
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๕

หน่วยงาน  สวบ.ทอ.

วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.๑

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 30,800.00 30,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. เจเอสพี คลินน่ิง บ. เจเอสพี คลินน่ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 6/65

7,700.00 7,700.00

2 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 34,154.40 34,154.40 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 163/65

34,154.40 34,154.40

3 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 170/65

48,150.00 48,150.00

4 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 149,800.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 171/65

149,800.00 149,800.00

5 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 1,815.00 1,815.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเมด โปรดักซ์ 2559 บ.ซีเมด โปรดักซ์ 2559 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 167/65

1,815.00 1,815.00

6 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล บ.เอสพีเอส เมดิคอล เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 168/65

4,400.00 4,400.00

7 139,444.80 139,444.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) เป็นราคาท่ีเหมาะสม สัญญาเช่า 1/65

2,732.20 2,732.20

8 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดิทแฮล์ม เคลเลอร์ ฯ บ.ดิทแฮล์ม เคลเลอร์ ฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 177/65

4,012.50 4,012.50

9 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟาร์มีน่า บ. ฟาร์มีน่า เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 165/65

3,750.00 3,750.00

วิธีซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาท าความสะอาด กนว.สวบ.ทอ. 
จ านวน 1 รายการ

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๕

หน่วยงาน  สวบ.ทอ.

วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.๑

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง

10 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 11,807.00 11,807.00 เฉพาะเจาะจง บ. บางกอก ดรัก บ. บางกอก ดรัก เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 173/65

11,807.00 11,807.00

11 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 17,077.20 17,077.20 เฉพาะเจาะจง บ.อเมริกัน ไต้หวันฯ บ.อเมริกัน ไต้หวันฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 169/65

17,077.20 17,077.20

12 173,184.00 173,184.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 86/64

2,424.00 2,424.00

13 108,560.00 108,560.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 15/65

3,662.00 3,662.00

14 127,332.00 127,332.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 3/65

5,020.00 5,020.00

15 166,500.00 166,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม สัญญาจ้าง 3/65

166,500.00 166,500.00

16 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ 37,802.00 37,802.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลฯ บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 175/65

37,802.00 37,802.00

17 3,052,800.00 3,052,800.00 ประกวดราคา บ. เจเอสพี คลีนน่ิง บ. เจเอสพี คลีนน่ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม สัญญาจ้าง 2/65

247,200.00 247,200.00

18 630,150.00 630,150.00 เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึก ฯ องค์การทหารผ่านศึก ฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม สัญญาจ้าง 1/65

105,025.00 105,025.00

จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร สวบ.ทอ. 
จ านวน 1 รายการ

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย          
จ านวน 1 รายการ

จ้างเหมาท าความสะอาดเคร่ืองนอน     
ศลพ.สวบ.ทอ. จ านวน 1 รายการ

จ้างเหมาท าความสะอาดเส้ือผ้า          
(ห้องทันตกรรม) จ านวน 1 รายการ

จ้างเหมาท าความสะอาดเส้ือผ้า          
(ห้องเอกซเรย์) จ านวน 1 รายการ

จ้างเหมาบริการรักษาเคร่ืองเอกซเรย์   
จ านวน 1 รายการ



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๕

หน่วยงาน  สวบ.ทอ.

วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.๑

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง

19 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 84,195.00 84,195.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 184/65

84,195.00 84,195.00

20 139,444.80 139,444.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) บ.ดิทโต้ (ประเทศไทย) เป็นราคาท่ีเหมาะสม สัญญาเช่า 1/65

3,200.36 3,200.36

21 ซ้ืออะไหล่ใช้ในราชการ จ านวน 1 รายการ 57,566.00 57,566.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 132/65

57,566.00 57,566.00

22 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 9 รายการ 9,330.00 9,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทรัพย์ ร้าน รุ่งเรืองทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

9,330.00 9,330.00

23 ซ้ือ ส.ส.ต.ใช้ในราชการ จ านวน 12 รายการ 14,723.00 14,723.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เทพกมล มาร์เก็ตต้ิง ร้าน เทพกมล มาร์เก็ตต้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

14,723.00 14,723.00

24 ซ้ือ ส.ส.ต.ใช้ในราชการ จ านวน 1 รายการ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ยู เอ็น เทรดด้ิง ร้าน เอส ยู เอ็น เทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

11,200.00 11,200.00

25 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บ. ฟาร์มีน่า บ. ฟาร์มีน่า เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 162/65

6,600.00 6,600.00

26 1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 160/65

1,760.00 1,760.00

27 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 8,474.40 8,474.40 เฉพาะเจาะจง บ. อาร์เอ็กซ์ บ. อาร์เอ็กซ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 154/65

8,474.40 8,474.40

ซ้ือวัสดุทางการแพทย์ใช้ในราชการ     
จ านวน 2 รายการ

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๕

หน่วยงาน  สวบ.ทอ.

วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.๑

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง

28 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 3,595.20 3,595.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 188/65

3,595.20 3,595.20

29 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 4,648.08 4,648.08 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 176/65

4,648.08 4,648.08

30 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 4,668.80 4,668.80 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 180/65

4,668.80 4,668.80

31 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 187/65

29,425.00 29,425.00

32 ซ้ือยา จ านวน 6 รายการ 326,564.00 326,564.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 193/65

326,564.00 326,564.00

33 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 44,726.00 44,726.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 201/65

44,726.00 44,726.00

34 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟาร์มาซูติคอล บ.ที แมน ฟาร์มาซูติคอล เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 197/65

1,400.00 1,400.00

35 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 199/65

2,490.00 2,490.00

36 33,530.00 33,530.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี ฯ บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี ฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 35/65

33,530.00 33,530.00

จ้างตรวจวิเคราะห์ Special lap        
จ านวน 25 รายการ



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.๖๕

หน่วยงาน  สวบ.ทอ.

วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.๑

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง

37 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี ฯ บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี ฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 34/65

1,700.00 1,700.00

38 9,540.00 9,540.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี ฯ บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี ฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 33/65

9,540.00 9,540.00

39 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 2,602.00 2,602.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟาร์มาซูติคอล บ.ที แมน ฟาร์มาซูติคอล เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 191/65

2,602.00 2,602.00

40 ซ้ือยา จ านวน 5 รายการ 7,897.60 7,897.60 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลฯ บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 200/65

7,897.60 7,897.60

41 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 194/65

150,000.00 150,000.00

42 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 202/65

26,250.00 26,250.00

จ้างตรวจวิเคราะห์ Special lap       
จ านวน 6 รายการ

จ้างตรวจวิเคราะห์ Special lap          
จ านวน 11 รายการ


