
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.๖๕

หน่วยงาน  สวบ.ทอ.

วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.๑

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 323,354.00 323,354.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 71/65

323,354.00 323,354.00

2 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 12,883.50 12,883.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 72/65

12,883.50 12,883.50

3 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 20,972.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 70/65

20,972.00 20,972.00

4 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร สวบ.ทอ. จ านวน 1 รายการ 2,966,400.00 2,966,400.00 ประกวดราคา บ.เจเอสพี คลีนน่ิง บ.เจเอสพี คลีนน่ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม สัญญาจ้าง 2/65

247,200.00 247,200.00

5 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 80/65

32,100.00 32,100.00

6 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 8,004.00 8,004.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 79/65

8,004.00 8,004.00

7 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 1,968.00 1,968.00 เฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช บ.จรูญเภสัช เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 75/65

1,968.00 1,968.00

8 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 39,611.40 39,611.40 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 74/65

39,611.40 39,611.40

9 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 2 รายการ 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสช่ันแนล บ.โปรเฟสช่ันแนล เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 62/65

6,099.00 6,099.00

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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10 จ้างตรวจวิเคราะห์ Special lap จ านวน 17 รายการ 22,960.00 22,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 22/65

22,960.00 22,960.00

11 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 1 รายการ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ฯ บ.แล็บมาสเตอร์ฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 54/65

36,000.00 36,000.00

12 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

13 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 139,444.80 139,444.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดิตโต้ (ประเทศไทย) บ.ดิตโต้ (ประเทศไทย) เป็นราคาท่ีเหมาะสม เช่า 1/65

4,942.66 4,942.66

14 จ้างเหมาท าความสะอาดเส้ือผ้า (ห้องทันตกรรม) จ านวน 1 รายการ 108,560.00 108,560.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

10,757.00 10,757.00

15 จ้างเหมาท าความสะอาดเส้ือผ้า (ห้องHIPER) จ านวน 1 รายการ 43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

1,650.00 1,650.00

16 จ้างเหมาท าความสะอาดเคร่ืองนอน จ านวน 1 รายการ 173,184.00 173,184.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

3,515.00 3,515.00

17 จ้างเหมาท าความสะอาดเส้ือผ้า (ห้องเอ็กเรย์) จ านวน 1 รายการ 162,804.00 162,804.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

5,444.00 5,444.00

18 จ้างตรวจวิเคราะห์ Special lap จ านวน 1 รายการ 8,480.00 8,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 14/65

8,480.00 8,480.00
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19 จ้างตรวจวิเคราะห์ Special lap จ านวน 28 รายการ 26,770.00 26,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 17/65

26,770.00 26,770.00

20 จ้างตรวจวิเคราะห์ Special lap จ านวน 17 รายการ 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี บ.พีซีที ลาบอราตอร่ี เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 16/65

16,100.00 16,100.00

21 จ้างท าป้ายโครงสร้าง ศลพ. จ านวน 1 รายการ 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บ.สปีด ปร้ินท์ บ.สปีด ปร้ินท์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 18/65

10,165.00 10,165.00

22 ซ้ือ ส.ส.ต.ใช้ในราชการ จ านวน 2 รายการ 19,589.20 19,589.20 เฉพาะเจาะจง บ.โรงงานอุตสาหกรรมบางประอิน บ.โรงงานอุตสาหกรรมบางประอิน เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 77/65

19,589.20 19,589.20

23 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บ.องค์การเภสัชกรรม บ.องค์การเภสัชกรรม เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 44/65

1,070.00 1,070.00

24 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 9 รายการ 9,650.00 9,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมสิน ร้าน อุดมสิน เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

9,650.00 9,650.00

25 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 15 รายการ 12,055.00 12,055.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมสิน ร้าน อุดมสิน เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

12,055.00 12,055.00

26 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.นิวฟาร์มา บ.นิวฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 67/65

3,200.00 3,200.00

27 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 86,284.80 86,284.80 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 84/65

86,284.80 86,284.80
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28 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 1,075.35 1,075.35 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 88/65

1,075.35 1,075.35

29 ซ้ือวัสดุใช้ในราชการ จ านวน 1 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.ซัพพลาย ร้าน เอ.พี.ซัพพลาย เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

9,000.00 9,000.00

30 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 90/65

12,412.00 12,412.00

31 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 1 รายการ 4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบญจา บิซิเนส ร้าน เบญจา บิซิเนส เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

4,440.00 4,440.00

32 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที แมน ฟาร์มา บ.ที แมน ฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 83/65

1,400.00 1,400.00

33 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 2,634.00 2,634.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 99/65

2,634.00 2,634.00

34 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 64,553.90 64,553.90 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 95/65

64,553.90 64,553.90

35 ซ้ือยา จ านวน 5 รายการ 28,535.15 28,535.15 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาฯ บ.เบอร์ลินฟาร์มาฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 102/65

28,535.15 28,535.15

36 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 101/65

20,544.00 20,544.00
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37 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 48,043.00 48,043.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 97/65

48,043.00 48,043.00

38 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 183,697.60 183,697.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 85/65

183,697.60 183,697.60

39 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 19,645.20 19,645.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 98/65

19,645.20 19,645.20

40 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 43,600.80 43,600.80 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 81/65

43,600.80 43,600.80

41 ซ้ือครุภัณฑ์ใช้ในราชการ จ านวน 3 รายการ 50,290.00 50,290.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซสท์-เมด จ ากัด บ.เซสท์-เมด จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 57/65

50,290.00 50,290.00

42 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 2,571.76 2,571.76 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม บ.โปลิฟาร์ม เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 82/65

2,571.76 2,571.76


