
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๕

หน่วยงาน  สวบ.ทอ.

วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.๑

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 10,450.00 10,450.00 เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการ อาหารและยา สนง.คณะกรรมการ อาหารและยา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 89/65

10,450.00 10,450.00

2 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอนโทรล ดาต้า บ.คอนโทรล ดาต้า เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 83/65

เคร่ืองอ่านกระดาษค าตอบ จ านวน 1 รายการ 5,200.00 5,200.00

3 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอนโทรล ดาต้า บ.คอนโทรล ดาต้า เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 85/65

เคร่ืองอ่านกระดาษค าตอบ จ านวน 1 รายการ 15,200.00 15,200.00

4 จ้างเหมาท าความสะอาดเส้ือผ้า(ห้องทันตกรรม) 108,560.00 108,560.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

จ านวน 1 รายการ 2,553.00 2,553.00

5 จ้างเหมาท าความสะอาดเคร่ืองนอน ศลพ.สวบ.ทอ. 173,184.00 173,184.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

จ านวน 1 รายการ 3,295.00 3,295.00

6 จ้างเหมาท าความสะอาดเส้ือผ้า (ห้องเอ็กซเรย์) 127,332.00 127,332.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

จ านวน 1 รายการ 5,814.00 5,814.00

7 จ้างท าตรายาง จ านวน 12 รายการ 1,660.00 1,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบญจา บิซเนส ร้านเบญจา บิซเนส เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

1,660.00 1,660.00

8 ซ้ือ ส.ส.ต.ใช้ในราชการ จ านวน 48 รายการ 14,525.00 14,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบญจา บิซเนส ร้านเบญจา บิซเนส เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

14,525.00 14,525.00

9 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร สวบ.ทอ. 3,052,800.00 3,052,800.00 ประกวดราคา บ.เจเอสพี คลีนน่ิง บ.เจเอสพี คลีนน่ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม สัญญาจ้าง 2/65

จ านวน 1 รายการ 247,200.00 247,200.00

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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10 จ้างเหมาบริการเคร่ืองฆ่าเช้ือ จ านวน 1 รายการ 25,840.50 25,840.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซันน่ี ซานีทาร่ี ฯ บ.ซันน่ี ซานีทาร่ี ฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 80/64

4,306.75 4,306.75

11 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 103/65

3,210.00 3,210.00

12 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช บ.จรูญเภสัช เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 106/65

1,860.00 1,860.00

13 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาฯ บ.สยามฟาร์มาฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 50/65

4,815.00 4,815.00

14 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอสม่า เทรดด้ิง บ.คอสม่า เทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 84/65

58,000.00 58,000.00

15 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 87/65

90,950.00 90,950.00

16 ซ้ือยา จ านวน 11 รายการ 160,150.00 160,150.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาฯ บ.เบอร์ลินฟาร์มาฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 107/65

160,150.00 160,150.00

17 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์มา บ.ไบโอฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 104/65

26,250.00 26,250.00

18 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางทันตกรรม จ านวน 1 รายการ 3,021.68 3,021.68 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 78/65

3,021.68 3,021.68
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19 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและสอบเทียบมาตราฐาน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท็อปเซลส์ บ.ท็อปเซลส์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

เคร่ืองวัดก าลังเลนส์แบบอัตโนมัติ จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00

20 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองวัดความดันลูกตา 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท็อปเซลส์ บ.ท็อปเซลส์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

จ านวน 1 รายการ 12,000.00 12,000.00

21 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย จ านวน 1 รายการ 1,260,300.00 1,260,300.00 เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึกฯ องค์การทหารผ่านศึกฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม สัญญาจ้าง 1/65

105,025.00 105,025.00

22 จ้างตัดชุดเจ้าหน้าท่ีแบบเส้ือคอวีและกางเกง 136,360.00 136,360.00 เฉพาะเจาะจง บ.ร่มพิกุล บ.ร่มพิกุล เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 4/65

จ านวน 16 รายการ 136,360.00 136,360.00

23 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 43,998.40 43,998.40 เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาฯ บ.สยามฟาร์มาฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 100/65

43,998.40 43,998.40

24 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 5,178.80 5,178.80 เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาฯ บ.สยามฟาร์มาฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 127/65

5,178.80 5,178.80

25 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 41,088.00 41,088.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 116/65

41,088.00 41,088.00

26 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 311,757.34 311,757.34 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 111/65

311,757.34 311,757.34

27 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 116,095.00 116,095.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 118/65

116,095.00 116,095.00
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28 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 16,008.00 16,008.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 119/65

16,008.00 16,008.00

29 ซ้ือยา จ านวน 6 รายการ 241,310.68 241,310.68 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 120/65

241,310.68 241,310.68

30 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 3 รายการ 19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนันต์ มงคลชัย หจก.อนันต์ มงคลชัย เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 91/65

19,902.00 19,902.00

31 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศย่ีห้อ Eminent 10,807.00 10,807.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อนันต์ มงคลชัย หจก.อนันต์ มงคลชัย เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 24/65

จ านวน 1 รายการ 10,807.00 10,807.00

32 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 117/65

5,136.00 5,136.00

33 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 5,045.00 5,045.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก บ.บางกอก ดรัก เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 96/65

5,045.00 5,045.00

34 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 5,856.00 5,856.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ดรัก บ.บางกอก ดรัก เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 129/65

5,856.00 5,856.00

35 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มีน่า บ.ฟาร์มีน่า เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 123/65

2,500.00 2,500.00

36 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม บ.โปลิฟาร์ม เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 126/65

1,100.00 1,100.00



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๕

หน่วยงาน  สวบ.ทอ.

วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.๑

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

37 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัลลายแอนซ์ บ.อัลลายแอนซ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 114/65

10,700.00 10,700.00

38 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร โรงงานเภสัชกรรมทหาร เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 124/65

13,000.00 13,000.00

39 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 135/65

3,210.00 3,210.00

40 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 12,883.50 12,883.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 134/65

12,883.50 12,883.50

41 ซ้ือยา จ านวน 5 รายการ 161,463.00 161,463.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 122/65

161,463.00 161,463.00

42 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ 222,271.10 222,271.10 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 109/65

222,271.10 222,271.10
43 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ 299,065.00 299,065.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 110/65

299,065.00 299,065.00

44 ซ้ือยา จ านวน 6 รายการ 204,101.60 204,101.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 112/65

204,101.60 204,101.60

45 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 39,611.40 39,611.40 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 130/65

39,611.40 39,611.40



สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.๖๕

หน่วยงาน  สวบ.ทอ.

วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.๑

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

46 ซ้ือเวชภัณฑ์ใช้ในราชการ จ านวน 1 รายการ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทไลฟ์ บ.เมดิทไลฟ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 81/65

32,000.00 32,000.00

47 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดีเอส บ.ไอดีเอส เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 65/65

4,000.00 4,000.00

48 จ้างท าพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน 6 รายการ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญถนอมมิตร ห้างหุ้นส่วนสามัญถนอมมิตร เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 23/65

26,000.00 26,000.00

49 ซ้ือเวชภัณฑ์ใช้ในราชการ จ านวน 7 รายการ 499,502.75 499,502.75 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป บ.เมดิทอป เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 92/65

499,502.75 499,502.75


