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วิธีเฉพาะเจาะจง

แบบ สขร.๑

รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างพิมพ์วารสารเวชศาสตร์การบิน ปีท่ี 27 51,360.00 51,360.00 โรงพิมพ์ ม.ธรรมศาสตร์ โรงพิมพ์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 29/65

จ านวน 1 รายการ 51,360.00 51,360.00

2 จ้างเหมาท าความสะอาคอาคาร 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

3 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 153,455.00 153,455.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์มา บ.ไบโอฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 121/65

153,455.00 153,455.00

4 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 209,934.00 209,934.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 125/65

209,934.00 209,934.00

5 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ 8,981.58 8,981.58 เฉพาะเจาะจง บ.สหแพทย์ บ.สหแพทย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 133/65

8,981.58 8,981.58

6 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 5,858.50 5,858.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 60/65

5,858.50 5,858.50

7 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 139,444.80 139,444.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดิทโต้ บ.ดิทโต้ เป็นราคาท่ีเหมาะสม เช่า 1/65

3,600.88 3,600.88

8 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง สนง.คณะกรรมการ อย. สนง.คณะกรรมการ อย. เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

690.00 690.00

9 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

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

   ประกาศ   
เชิญชวนท่ัวไป
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10 จ้างเหมาท าความสะอาดเคร่ืองนอน 173,184.00 173,184.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 86/64

ศลพ.สวบ.ทอ. จ านวน 1 รายการ 3,530.00 3,530.00

11 จ้างเหมาท าความสะอาดเส้ือผ้า (ห้องทันตกรรม) 108,560.00 108,560.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 15/65

จ านวน 1 รายการ 3,394.00 3,394.00

12 จ้างเหมาท าความสะอาดเส้ือผ้า (ห้องเอ็กเรย์) 127,332.00 127,332.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลี แอด า นางมาลี แอด า เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 3/65

จ านวน 1 รายการ 7,468.00 7,468.00

13 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 107,856.00 107,856.00 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 138/65

107,856.00 107,856.00

14 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ.เคมิคอลส์ บ.ที.โอ.เคมิคอลส์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 87/65

3,750.00 3,750.00

15 ซ้ือเวชภัณฑ์ใช้ในราชการ จ านวน 2 รายการ 7,070.00 7,070.00 เฉพาะเจาะจง บ.แรพพอท บ.แรพพอท เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 93/65

7,070.00 7,070.00

16 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 4,237.20 4,237.20 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ บ.อาร์เอ็กซ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 128/65

4,237.20 4,237.20

17 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 3,190.00 3,190.00 เฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช บ.จรูญเภสัช เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 141/65

3,190.00 3,190.00

18 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 40,306.90 40,306.90 เฉพาะเจาะจง บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว บ.บี.เอ็ล.ฮ้ัว เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 142/65

40,306.90 40,306.90
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19 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 154,598.00 154,598.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอฟาร์มา บ.ไบโอฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 143/65

154,598.00 154,598.00

20 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 41,002.40 41,002.40 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 136/65

41,002.40 41,002.40

21 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 218,601.00 218,601.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 137/65

218,601.00 218,601.00

22 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 12,583.20 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บ.เมคไลน์ บ.เมคไลน์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 145/65

12,583.20 12,583.20

23 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 6,320.00 6,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส.พี.เอส บ.เอส.พี.เอส เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 115/65

6,320.00 6,320.00

24 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาแลนด์ บ.ฟาร์มาแลนด์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 139/65

2,100.00 2,100.00

25 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 1 รายการ 13,328.00 13,328.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลเตอร์มาร์ค บ.ฟิลเตอร์มาร์ค เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 56/65

13,328.00 13,328.00

26 ซ้ือ ส.ส.ต.ใช้ในราชการ จ านวน 5 รายการ 14,605.50 14,605.50 เฉพาะเจาะจง บ.อินโนโว บ.อินโนโว เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 157/65

14,605.50 14,605.50

27 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีพร้อม เมดดิคอล ร้านดีพร้อม เมดดิคอล เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

2,000.00 2,000.00
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28 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 7,126.20 7,126.20 เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มา บ.สยามฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 144/65

7,126.20 7,126.20

29 จ้างท าแล็ปฟันเทียม จ านวน 2 รายการ 1,027.20 1,027.20 เฉพาะเจาะจง บ.เด็นทาเนียร์ บ.เด็นทาเนียร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 21/65

1,027.20 1,027.20

30 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 869.00 869.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 140/65

869.00 869.00

31 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 68,908.00 68,908.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 152/65

68,908.00 68,908.00

32 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 7,991.00 7,991.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มาฯ บ.เบอร์ลินฟาร์มาฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 147/65

7,991.00 7,991.00

33 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ 152,796.00 152,796.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 151/65

152,796.00 152,796.00

34 ซ้ือยา จ านวน 6 รายการ 206,060.60 206,060.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 155/65

206,060.60 206,060.60

35 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง หสน. กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี หสน. กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 108/65

2,568.00 2,568.00

36 ซ้ือเวชภัณฑ์ใช้ในราชการ จ านวน 2 รายการ 5,130.00 5,130.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีนีเทค บ.ไบโอจีนีเทค เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 94/65

5,130.00 5,130.00
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37 ซ้ือ ส.ส.ต.ใช้ในราชการ จ านวน 13 รายการ 167,280.00 167,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เทพกมลมาร์เกตต้ิง ร้าน เทพกมลมาร์เกตต้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 156/65

167,280.00 167,280.00

38 ซ้ือ ส.ส.ต.ใช้ในราชการ จ านวน 2 รายการ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เบญจา บิซิเนส ร้าน เบญจา บิซิเนส เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

1,900.00 1,900.00

39 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 12 รายการ 17,652.31 17,652.31 เฉพาะเจาะจง  ร้าน เสริมศิริ ซัพพลาย  ร้าน เสริมศิริ ซัพพลาย เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

17,652.31 17,652.31

40 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 10 รายการ 44,583.00 44,583.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เสริมศิริ ซัพพลาย ร้าน เสริมศิริ ซัพพลาย เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

44,583.00 44,583.00

41 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 2 รายการ 11,480.00 11,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมสิน ร้าน อุดมสิน เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

11,480.00 11,480.00

42 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 2 รายการ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ทรัพย์เจริญ ร้าน อ.ทรัพย์เจริญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

5,600.00 5,600.00

43 ซ้ือยา จ านวน 6 รายการ 191,080.60 191,080.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 153/65

191,080.60 191,080.60

44 จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ดวงกมล ยอดลัดดา น.ส. ดวงกมล ยอดลัดดา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 31/65

จ านวน 1 รายการ 100,000.00 100,000.00

45 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที.โอ. เคมิคอลส์ บ.ที.โอ. เคมิคอลส์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 146/65

3,000.00 3,000.00
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46 จ้างตรวจวิเคราะห์ Special lap จ านวน 22 รายการ 18,565.00 18,565.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีพี ลาบาราตอร่ี บ.พีซีพี ลาบาราตอร่ี เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 25/65

18,565.00 18,565.00

47 จ้างสอบเทียบมาตรฐานความเท่ียงของ 13,963.50 13,963.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน บ.ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 32/65

เคร่ืองมือแพทย์ จ านวน 1 รายการ 13,963.50 13,963.50

48 ซ้ือยา จ านวน 2 รายการ 193,628.00 193,628.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 150/65

193,628.00 193,628.00

49 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 2 รายการ 99,400.00 99,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจ.เอ็น.เมดิเทค บ.เจ.เอ็น.เมดิเทค เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 161/65

99,400.00 99,400.00

50 ซ้ือ ส.ส.ต.ใช้ในราชการ จ านวน 2 รายการ 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เรืองรัตน์ พาณิช ร้าน เรืองรัตน์ พาณิช เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

3,050.00 3,050.00

51 จ้างท าตรายาง จ านวน 10 รายการ 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งเรืองทรัพย์ ร้าน รุ่งเรืองทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

2,580.00 2,580.00

52 จ้างซ่อมเก้าอ้ีมีพนักพิงพับได้บุนวม 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส ยู เอ็น เทรดด้ิง ร้าน เอส ยู เอ็น เทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

จ านวน 1 รายการ 14,400.00 14,400.00

53 ซ้ือยา จ านวน 3 รายการ 12,797.20 12,797.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 148/65

12,797.20 12,797.20

54 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 12,069.60 12,069.60 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 149/65

12,069.60 12,069.60
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55 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองน่ึงฆ่าด้วยไอน้ า 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคนิคอล บ.เทคนิคอล เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 12/65

จ านวน 1 รายการ 15,000.00 15,000.00

56 จ้างปรับค่ามาตรฐานความเท่ียงของเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคนิคอล บ.เทคนิคอล เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 26/65

ด้วยไอน้ า จ านวน 1 รายการ 13,910.00 13,910.00

57 ซ้ือครุภัณฑ์ใช้ในราชการ จ านวน 2 รายการ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ แอนด์ เอส ฯ ร้าน เอ แอนด์ เอส ฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

9,100.00 9,100.00

58 ซ้ือครุภัณฑ์ใช้ในราชการ จ านวน 3 รายการ 42,796.00 42,796.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ แอนด์ เอส ฯ ร้าน เอ แอนด์ เอส ฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

42,796.00 42,796.00

59 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 262,417.50 262,417.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 179/65

262,417.50 262,417.50

60 จ้างบริการเคร่ืองฆ่าเช้ือและก าจัดกล่ินประจ า 25,840.50 25,840.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซันน่ี ซานีทาร่ี บ.ซันน่ี ซานีทาร่ี เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 80/64

ห้องน้ าในพ้ืนท่ี สวบ.ทอ. จ านวน 1 รายการ 4,306.75 4,306.75

61 ซ้ือครุภัณฑ์ใช้ในราชการ จ านวน 1 รายการ 4,890,000.00 4,890,000.00 ประกวดราคา บ.คาร์ล ไซส์ส บ.คาร์ล ไซส์ส เป็นราคาท่ีเหมาะสม สัญญาท่ี 1/65

4,890,000.00 4,890,000.00

62 ซ้ือยา จ านวน 6 รายการ 259,551.50 259,551.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา บ.ซิลลิคฟาร์มา เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 178/65

259,551.50 259,551.50

63 ซ้ือ ส.ส.ต.ใช้ในราชการ จ านวน 4 รายการ 161,860.00 161,860.00 เฉพาะเจาะจง บ.โรงงานอุตสากรรมบางประอิน บ.โรงงานอุตสากรรมบางประอิน เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 164/65

161,860.00 161,860.00
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64 ซ้ือพัสดุใช้ในราชการ จ านวน 2 รายการ 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เทพกมลมาร์เกตต้ิง ร้าน เทพกมลมาร์เกตต้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม -

8,900.00 8,900.00

65 ซ้ือยา จ านวน 5 รายการ 460,153.50 460,153.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอชฯ บ.ดีเคเอสเอชฯ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ 174/65

460,153.50 460,153.50

66 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ บ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ใบส่ังจ้าง 30/65

13,803.00 13,803.00


