
สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูทื่ไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก

หรือจาง

1 เวชภัณฑยา 99,249.34    99,249.34    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 859/2564 ลว ๑/๖/๖๔

2 เวชภัณฑยา 15,720.00    15,720.00    เฉพาะเจาะจง ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชมีคุณสมบัติครบถวน 860/2564 ลว ๑/๖/๖๔

3 เวชภัณฑยา 7,800.00      7,800.00      เฉพาะเจาะจง พาตารแลป (2517) จํากัด พาตารแลป (2517) จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 861/2564 ลว ๑/๖/๖๔

4 เวชภัณฑยา 5,760.00      5,760.00      เฉพาะเจาะจง ฟารมาดิกา จํากัด ฟารมาดิกา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 862/2564 ลว ๑/๖/๖๔

5 เวชภัณฑยา 82,416.75    82,416.75    เฉพาะเจาะจง สหแพทยเภสัช จํากัด สหแพทยเภสัช จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 863/2564 ลว ๑/๖/๖๔

6 เวชภัณฑยา 7,303.82      7,303.82      เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเช (ประเทศไทย) จํากั ดีเคเอสเช (ประเทศไทย) จํากัดมีคุณสมบัติครบถวน 864/2564 ลว ๑/๖/๖๔

7 เวชภัณฑยา 83,010.60    83,010.60    เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด ซิลลิค ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 865/2564 ลว ๑/๖/๖๔

8 เวชภัณฑยา 11,705.80    11,705.80    เฉพาะเจาะจง โอไรออน ฟารมา ไทย โอไรออน ฟารมา ไทย มีคุณสมบัติครบถวน 866/2564 ลว ๑/๖/๖๔

9 เวชภัณฑยา 13,482.00    13,482.00    เฉพาะเจาะจง ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส ดีทแฮลม เคลเลอร โลจิสติกส มีคุณสมบัติครบถวน 867/2564 ลว ๑/๖/๖๔

10 เวชภัณฑยา 10,980.00    10,980.00    เฉพาะเจาะจง เกร็ทเตอรมายบาซิน จํากัด เกร็ทเตอรมายบาซิน จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 868/2564 ลว ๑/๖/๖๔

11 เวชภัณฑมิใชยา 36,200.00    36,200.00    เฉพาะเจาะจง ฟลโก จํากัด ฟลโก จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 869/2564 ลว ๑/๖/๖๔

12 เวชภัณฑมิใชยา 13,000.00    13,000.00    เฉพาะเจาะจง ออรคิด เฮลธแคร จํากัด ออรคิด เฮลธแคร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 870/2564 ลว ๑/๖/๖๔

13 เวชภัณฑมิใชยา 17,300.00    17,300.00    เฉพาะเจาะจง ไซแอนซเมด จํากัด ไซแอนซเมด จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 871/2564 ลว ๑/๖/๖๔

14 เวชภัณฑมิใชยา 7,040.60      7,040.60      เฉพาะเจาะจง ดีเคเอสเช (ประเทศไทย) จํากั ดีเคเอสเช (ประเทศไทย) จํากัดมีคุณสมบัติครบถวน 872/2564 ลว ๑/๖/๖๔

15 เวชภัณฑมิใชยา 12,000.00    12,000.00    เฉพาะเจาะจง ไบโอคอททอน จํากัด ไบโอคอททอน จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 873/2564 ลว ๑/๖/๖๔

16 เวชภัณฑมิใชยา 8,185.50      8,185.50      เฉพาะเจาะจง ซิลลิค ฟารมา จํากัด ซิลลิค ฟารมา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 874/2564 ลว ๑/๖/๖๔

17 วัสดุเภสัชกรรม 900.00        900.00        เฉพาะเจาะจง สนง คณะกรรมการอาหารแล สนง คณะกรรมการอาหารและมีคุณสมบัติครบถวน 875/2564 ลว ๑/๖/๖๔

สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
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18 จางเหมาบริการ 9,923.90      9,923.90      เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธ นายจิรพันธ มีคุณสมบัติครบถวน 881/2564 ลว ๑/๖/๐๗

19 จางเหมาบริการ 17,160.00    17,160.00    เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธ นายจิรพันธ มีคุณสมบัติครบถวน 882/2564 ลว ๑/๖/๐๗

20 เวชภัณฑยา 42,055.64    42,055.64    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 883/2564 ลว ๑/๗/๖๔

21 ครุภัณฑการแพทย 210,000.00  210,000.00  เฉพาะเจาะจง อัครินทรการแพทย อัครินทรการแพทย มีคุณสมบัติครบถวน 883/2564 ลว ๑/๖/๖๔

22 เวชภัณฑยา 63,122.50    63,122.50    เฉพาะเจาะจง องคการเภสัชกรรม องคการเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 884/2564 ลว ๑/๗/๖๔

23 ครุภัณฑการแพทย 140,000.00  140,000.00  เฉพาะเจาะจง เวิลเมด เวิลเมด มีคุณสมบัติครบถวน 884/2564 ลว ๑/๖/๖๔

24 เวชภัณฑยา 45,943.34    45,943.34    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไท  บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไท  มีคุณสมบัติครบถวน 885/2564 ลว ๑/๗/๖๔

25 ครุภัณฑการแพทย 550,000.00  550,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เตียงฮงสีลม หจก.เตียงฮงสีลม มีคุณสมบัติครบถวน 885/2564 ลว ๑/๖/๖๔

26 จางเหมาบริการ 15,150.00    15,150.00    เฉพาะเจาะจง ณรงคพันธ ณรงคพันธ มีคุณสมบัติครบถวน 886/2564 ลว ๑/๖/๖๔

27 จางเหมาบริการ 18,823.00    18,823.00    เฉพาะเจาะจง หจก.รัตนสุขมากวิศวกรรม หจก.รัตนสุขมากวิศวกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 887/2564 ลว ๑/๖/๖๔

28 จางเหมาบริการ 840.00        840.00        เฉพาะเจาะจง ณรงคพันธ ณรงคพันธ มีคุณสมบัติครบถวน 888/2564 ลว ๑/๖/๖๔

29 คาจางเหมาบริการ 38,350.00    38,350.00    เฉพาะเจาะจง นาง นาง สวางแจง นาง นาง สวางแจง มีคุณสมบัติครบถวน 891/2564 ลว ๑/๖/๖๔

30 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ 35,260.00    35,260.00    เฉพาะเจาะจง บ.เลิศวรกมล จํากัด บ.เลิศวรกมล จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 892/2564 ลว ๑/๖/๖๔

31 วัสดุสํานักงาน 435.00        435.00        เฉพาะเจาะจง บ.น้ําดื่มดวงเกษตร จํากัด บ.น้ําดื่มดวงเกษตร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 893/2564 ลว ๑/๖/๖๔

32 คาจางเหมาบริการ 7,650.40      7,650.40      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยเอ็นไวรอนเมน บ.ไทยเอ็นไวรอนเมน มีคุณสมบัติครบถวน 894/2564 ลว ๑/๖/๖๔

33 คาจางเหมาบริการ 41,500.00    41,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.ทีจีแอล เมดิคัส บ.ทีจีแอล เมดิคัส มีคุณสมบัติครบถวน 896/2564 ลว ๑/๖/๖๔

34 คาจางเหมาบริการ 10,965.00    10,965.00    เฉพาะเจาะจง นส.จิราภรณ ออนสา นส.จิราภรณ ออนสา มีคุณสมบัติครบถวน 897/2564 ลว ๑/๖/๖๔
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35 คาจางเหมาบริการ 9,840.00      9,840.00      เฉพาะเจาะจง นส.นุชนาถ นส.นุชนาถ มีคุณสมบัติครบถวน 898/2564 ลว ๑/๖/๖๔

36 คาจางเหมาบริการ 9,465.00      9,465.00      เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ใจงาม นางสมนึก ใจงาม มีคุณสมบัติครบถวน 899/2564 ลว ๑/๖/๖๔

37 คาบริการตรวจวิคราะหแลปนอ 25,140.00    25,140.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทอารไอเอ แลบบอราตอรี บริษัทอารไอเอ แลบบอราตอรี่ มีคุณสมบัติครบถวน 900/2564 ลว ๗/๖/๖๔

38 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 20,550.00    20,550.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จําบริษัท สตาร เมดดิคัล ไลน จํา มีคุณสมบัติครบถวน 901/2564 ลว ๗/๖/๖๔

39 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 40,600.00    40,600.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน หจก.ดีดีเมดซายน มีคุณสมบัติครบถวน 902/2564 ลว ๗/๖/๖๔

40 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 12,840.00    12,840.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทบริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไท มีคุณสมบัติครบถวน 903/2564 ลว ๗/๖/๖๔

41 คาจางเหมาบริการ 7,253.76      7,253.76      เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา อินเตอรยนต บ.โตโยตา อินเตอรยนต มีคุณสมบัติครบถวน 904/2564 ลว ๙/๖/๖๔

42 คาวัสดุทางการแพทย 2,810.00      2,810.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอส ดี ทันตเวช (1998) จํากบ.เอส ดี ทันตเวช (1998) จํากัมีคุณสมบัติครบถวน 905/2564 ลว ๑๐/๖/๖๔

43 คาวัสดุทางการแพทย 99,724.00    99,724.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จบ.ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จํมีคุณสมบัติครบถวน 906/2564 ลว ๑๐/๖/๖๔

44 คาวัสดุทางการแพทย 5,120.00      5,120.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ หจก.เซี่ยงไฮทันตภัณฑ มีคุณสมบัติครบถวน 907/2564 ลว ๑๐/๖/๖๔

45 คาจางเหมาบริการ 51,875.00    51,875.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ เมดิคอล คอรปอบ.แอดวานซ เมดิคอล คอรปอเมีคุณสมบัติครบถวน 908/2564 ลว ๑๐/๖/๖๔

46 คาวัสดุทางการแพทย 13,500.00    13,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํา บ.แอคคอรด คอรปอเรชั่น จํากมัีคุณสมบัติครบถวน 909/2564 ลว ๑๐/๖/๖๔

47 คาจางเหมาบริการ 4,815.00      4,815.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นเจ แลป บ.เอ็นเจ แลป มีคุณสมบัติครบถวน 910/2564 ลว ๑๐/๖/๖๔

48 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 8,346.00      8,346.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอที พัฒนา จํากัด บ.ไอที พัฒนา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 911/2564 ลว ๑๐/๖/๖๔

49 คาวัสดุเครื่องแตงกาย 102,720.00  102,720.00  เฉพาะเจาะจง บ.รมพิกุล ซัพพลาย บ.รมพิกุล ซัพพลาย มีคุณสมบัติครบถวน 912/2564 ลว ๑๐/๖/๖๔

50 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2,000.00      2,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอที พัฒนา จํากัด บ.ไอที พัฒนา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 913/2564 ลว ๑๐/๖/๖๔

51 ครุภัณฑสํานักงาน 9,041.50      9,041.50      เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร 168ฯ มีคุณสมบัติครบถวน 914/2564 ลว ๑๐/๖/๖๔
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52 คาจางเหมาบริการ 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจง รานมายด เดนท เซอรวิส รานมายด เดนท เซอรวิส มีคุณสมบัติครบถวน 915/2564 ลว ๑๐/๖/๖๔

53 คาจางเหมาบริการ 1,926.00      1,926.00      เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการ ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการ มีคุณสมบัติครบถวน 916/2564 ลว ๑๑/๖/๖๔

54 คาจางเหมาบริการ 1,712.00      1,712.00      เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร กรกฎแอร มีคุณสมบัติครบถวน 917/2564 ลว ๑๑/๖/๖๔

55 คาจางเหมาบริการ 5,029.00      5,029.00      เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร กรกฎแอร มีคุณสมบัติครบถวน 918/2564 ลว ๑๑/๖/๖๔

56 คาจางเหมาบริการ 22,095.50    22,095.50    เฉพาะเจาะจง ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการ ขออนุมัติจัดจางเหมาบริการ มีคุณสมบัติครบถวน 919/2564 ลว ๑๑/๖/๖๔

57 คาจางเหมาบริการ 10,272.00    10,272.00    เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร กรกฎแอร มีคุณสมบัติครบถวน 920/2564 ลว ๑๑/๖/๖๔

58 คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพ 15,408.00    15,408.00    เฉพาะเจาะจง บ.กัมพลการชาง บ.กัมพลการชาง มีคุณสมบัติครบถวน 921/2564 ลว ๑๑/๖/๖๔

59 คาจางเหมาบริการ 10,646.50    10,646.50    เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร กรกฎแอร มีคุณสมบัติครบถวน 922/2564 ลว ๑๕/๖/๖๔

60 คาจางเหมาบริการ 9,202.00      9,202.00      เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร กรกฎแอร มีคุณสมบัติครบถวน 923/2564 ลว ๑๕/๖/๖๔

61 คาบริการตรวจวิคราะหแลปนอ 550.00        550.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท จีโนมโมเลกุลแลบบอร  บริษัท จีโนมโมเลกุลแลบบอรา  มีคุณสมบัติครบถวน 924/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

62 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 75,736.00    75,736.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน หจก.ดีดีเมดซายน มีคุณสมบัติครบถวน 925/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

63 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 18,000.00    18,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอ็กซ จํากัด บริษัท อารเอ็กซ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 926/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

64 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 14,000.00    14,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ป  บริษัท วายดี ไดซนอสติคส (ปร  มีคุณสมบัติครบถวน 927/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

65 วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย 72,600.00    72,600.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ดีดีเมดซายน หจก.ดีดีเมดซายน มีคุณสมบัติครบถวน 928/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

66 จางเหมาบริการ 137,370.88  137,370.88  เฉพาะเจาะจง หจก.รัตนสุขมากวิศวกรรม หจก.รัตนสุขมากวิศวกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 931/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

67 จางเหมาบริการ 66,340.00    66,340.00    เฉพาะเจาะจง หจก.รัตนสุขมากวิศวกรรม หจก.รัตนสุขมากวิศวกรรม มีคุณสมบัติครบถวน 933/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

68 จางเหมาบริการ 2,450.00      2,450.00      เฉพาะเจาะจง นายณรงคพันธ นายณรงคพันธ มีคุณสมบัติครบถวน 934/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔
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69 จางเหมาบริการ 8,500.00      8,500.00      เฉพาะเจาะจง นายณรงคพันธ นายณรงคพันธ มีคุณสมบัติครบถวน 935/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

70 ครุภัณฑทางการแพทย 13,000.00    13,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวนพลัส หจก.อิเลฟเวนพลัส มีคุณสมบัติครบถวน 936/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

71 คาวัสดุสํานักงาน 10,500.00    10,500.00    เฉพาะเจาะจง รานนําชัย รานนําชัย มีคุณสมบัติครบถวน 937/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

72 คาวัสดุทางการแพทย 7,222.50      7,222.50      เฉพาะเจาะจง บ.ลอนเดอรรี่ บ.ลอนเดอรรี่ มีคุณสมบัติครบถวน 938/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

73 ครุภัณฑสํานักงาน 23,219.00    23,219.00    เฉพาะเจาะจง กรกฎแอร กรกฎแอร มีคุณสมบัติครบถวน 939/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

74 คาวัสดุสํานักงาน 435.00        435.00        เฉพาะเจาะจง บ.น้ําดื่ม ดวงเกษตร จํากัด บ.น้ําดื่ม ดวงเกษตร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 940/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

75 คาจางเหมาบริการ 150.00        150.00        เฉพาะเจาะจง โจว คิม ฮวด โจว คิม ฮวด มีคุณสมบัติครบถวน 941/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

76 คาจางเหมาบริการ 2,320.30      2,320.30      เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลที อินเตอร ฯ บ.ทริปเปลที อินเตอร ฯ มีคุณสมบัติครบถวน 942/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

77 คาจางเหมาบริการ 3,500.00      3,500.00      เฉพาะเจาะจง ชลบุรีมุงลวด ชลบุรีมุงลวด มีคุณสมบัติครบถวน 943/2564 ลว ๑๗/๖/๖๔

78 คาวัสดุคอมพิวเตอร 25,193.15    25,193.15    เฉพาะเจาะจง บ.ไอที พัฒนา จํากัด บ.ไอที พัฒนา จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 944/2564 ลว ๒๑/๖/๖๔

79 คาวัสดุสํานักงาน 1,800.00      1,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ภาสิน (สํานักงานใหญ) หจก.ภาสิน (สํานักงานใหญ) มีคุณสมบัติครบถวน 945/2564 ลว ๒๑/๖/๖๔

80 คาจางเหมาบริการ 250.00        250.00        เฉพาะเจาะจง คลังศิลป คลังศิลป มีคุณสมบัติครบถวน 946/2564 ลว ๒๑/๖/๖๔

81 คาวัสดุทางการแพทย 12,840.00    12,840.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จบ.ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จํมีคุณสมบัติครบถวน 947/2564 ลว ๒๑/๖/๖๔

82 คาวัสดุทางการแพทย 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.อัครินทรเมดโปร จํากัด บ.อัครินทรเมดโปร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 948/2564 ลว ๒๑/๖/๖๔

83 คาจางเหมาบริการ 20,000.00    20,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.อัครินทรเมดโปร จํากัด บ.อัครินทรเมดโปร จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 949/2564 ลว ๒๑/๖/๖๔

84 คาวัสดุคอมพิวเตอร 79,520.00    79,520.00    เฉพาะเจาะจง ปริ้นเซอรวิส ปริ้นเซอรวิส มีคุณสมบัติครบถวน 950/2564 ลว ๒๑/๖/๖๔

85 คาจางเหมาบริการ 2,782.00      2,782.00      เฉพาะเจาะจง บ.เน็ตดีไซน โฉสต จํากัด บ.เน็ตดีไซน โฉสต จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 951/2564 ลว ๒๑/๖/๖๔
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86 ครุภัณฑสํานักงาน 2,700.00      2,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.พรทิพยเวชภัณฑ จํากัด บ.พรทิพยเวชภัณฑ จํากัด มีคุณสมบัติครบถวน 952/2564 ลว ๒๑/๖/๖๔

87 คาวัสดุงานบาน 8,718.36      8,718.36      เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร บ.เอส เอส อินเตอร มีคุณสมบัติครบถวน 953/2564 ลว ๒๔/๖/๖๔

88 คาวัสดุไฟฟา 47,401.00    47,401.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร บ.เอส เอส อินเตอร มีคุณสมบัติครบถวน 954/2564 ลว ๒๔/๖/๖๔

89 คาวัสดุสํานักงาน 48,774.32    48,774.32    เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร 168ฯ มีคุณสมบัติครบถวน 955/2564 ลว ๒๑/๖/๖๔

90 คาวัสดุงานบานงานครัว 50,248.06    50,248.06    เฉพาะเจาะจง บ.เอส เอส อินเตอร 168ฯ บ.เอส เอส อินเตอร 168ฯ มีคุณสมบัติครบถวน 956/2564 ลว ๒๑/๖/๖๔

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
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