
ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 ขอสมัครสมำชิกเคมีคลินิก 4,200.00            4,200.00            เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วน อดิีวเอ จ ำกดั หำ้งหุน้ส่วน อดิีวเอ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน สธ.0935.06/013 1 ต.ค. 62
2 ค่ำอนิเตอร์เน็ต 1,496.93            1,496.93            เฉพำะเจำะจง บ. ทรู อนิเตอร์เน็ต คอเปอเรชั่น จ ำกดั บ. ทรู อนิเตอร์เน็ต คอเปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน
3 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 10,272.00          10,272.00          เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พี จ ำกดั บ.เอฟ.ซี.พี จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 26/2563 10 ต.ค. 62
4 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 67,410.00          67,410.00          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 23/2563 10 ต.ค. 62
5 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 70,673.50          70,673.50          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 24/2563 10 ต.ค. 62
6 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 21,571.20          21,571.20          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 22/2563 10 ต.ค. 62
7 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 10,630.00          10,630.00          เฉพำะเจำะจง บ.แอดคอเด คอเปอเรชั่น จ ำกดั บ.แอดคอเด คอเปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 32/2563 11 ต.ค. 62
8 ซ้ือเวชภณัฑ์,ยำในบญัชี 9,576.50            9,576.50            เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 28/2563 11 ต.ค. 62
9 ซ้ือยำนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 2,340.00            2,340.00            เฉพำะเจำะจง บ.ยูเนียมเมคดิคอล บ.ยูเนียมเมคดิคอล รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 27/2563 11 ต.ค. 62
10 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 82,176.00          82,176.00          เฉพำะเจำะจง บ.เพำเวอร์ จ ำกดั บ.เพำเวอร์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 21/2563 10 ต.ค. 62
11 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 47,350.00          47,350.00          เฉพำะเจำะจง บ.เอม็พี เมดกรุ๊ป จ ำกดั บ.เอม็พี เมดกรุ๊ป จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 25/2563 15 ต.ค. 62
12 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 15,082.72          15,082.72          เฉพำะเจำะจง บ.สยำม ฟำร์มติคอล บ.สยำม ฟำร์มติคอล รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 34/2563 15 ต.ค. 62
13 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ เวชภณัฑ์มิใช่ยำ 13,838.00          13,838.00          เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วน บดีี เคร่ืองมือแพทย์ จ ำกดั หำ้งหุน้ส่วน บดีี เคร่ืองมือแพทย์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 30/2563 16 ต.ค. 62
14 ค่ำอนิเตอร์เน็ต 854.93              854.93              เฉพำะเจำะจง บ. ทรู อนิเตอร์เน็ต คอเปอเรชั่น จ ำกดั บ. ทรู อนิเตอร์เน็ต คอเปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน
15 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 1,764.43            1,764.43            เฉพำะเจำะจง บ. ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ. ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 57/2562 25 ต.ค. 62
16 ซ้ือยำในบญัชียำหลัก 2 รำยกำร 3,186.46            3,186.46            เฉพำะเจำะจง บ.ดิเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดิเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 41/2563 28 ต.ค. 62
17 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2 รำยกำร 7,000.00            7,000.00            เฉพำะเจำะจง บ.วี อำร์ ดี เด็นท์ จ ำกดั บ.วี อำร์ ดี เด็นท์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 38/2563 24 ต.ค. 62
18 ซ้ือยำในบญัชีหลักแหง่ชำติ 1 รำยกำร 41,730.00          41,730.00          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 39/2563 24 ต.ค. 62
19 ซ้ือยำในบยัชียำหลักแหง่ชำติ 4 รำยกำร 16,700.00          16,700.00          เฉพำะเจำะจง บริษัทเบเนอรัล ฮอลปตัิส จ ำกดั บริษัทเบเนอรัล ฮอลปตัิส จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 29/2563 18 ต.ค. 62
20 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 5 รำยกำร 8,525.00            8,525.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทชุมชนเภสัชกรรมจ ำกดั บริษัทชุมชนเภสัชกรรมจ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 33/2563 28 ต.ค. 62
21 ซ้ือยำนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 1 รำยกำร 3,595.20            3,595.20            เฉพำะเจำะจง บริษัทแปซิฟิคเฮลธแคร์(ไทยแลนด์)จ ำกดั บริษัทแปซิฟิคเฮลธแคร์(ไทยแลนด์)จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 42/2563 24 ต.ค. 62
22 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 2 รำยกำร 4,000.00            4,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทโอสถ อนิเตอร์ฯ บริษัทโอสถ อนิเตอร์ฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 40/2563 25 ต.ค. 62
23 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 2 รำยกำร 3,231.40            3,231.40            เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 43/2563 24 ต.ค. 62
24 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4 รำยกำร 6,740.00            6,740.00            เฉพำะเจำะจง บ.ยูนิต้ี เด็นทัล จ ำกดั บ.ยูนิต้ี เด็นทัล จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 37/2563 24 ต.ค. 62
25 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 6,264.85            6,264.85            เฉพำะเจำะจง บ. ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ. ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 59/2563 29 ต.ค. 62

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ตุลำคม 2562 

สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
วันท่ี 1  เดือน พฤศจกิำยน พ.ศ.2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน-เคร่ืองปรับอำกำศ 16,478.00          16,478.00          เฉพำะเจำะจง บริษัทชัยทวีคูณจ ำกดั บริษัทชัยทวีคูณจ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 20/2563 28 ต.ค. 62
2 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์-เคร่ืองปัน่เลือด 13,495.00          13,495.00          เฉพำะเจำะจง บริษัทยูโรสแกนจ ำกดั บริษัทยูโรสแกนจ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 35/2563 11 ต.ค. 62
3 ซ้ือครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว-เคร่ืองตัดหญ้ำ 8,800.00            8,800.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทชุมพลโลหะกจิ(8888) บริษัทชุมพลโลหะกจิ(8888) รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 53/2563 29 ต.ค. 62
4 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์-จอภำพประเมินผล 15,515.00          15,515.00          เฉพำะเจำะจง บริษัทเอ.เอส.เทคโนโลยีแอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ ำกดั บริษัทเอ.เอส.เทคโนโลยีแอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 45/2563 29 ต.ค. 62
5 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-ปฏบิติังำนผู้ช่วยแพทย์ 11,200.00          11,200.00          เฉพำะเจำะจง นำยสรำณัติ แพนสมบติั นำยสรำณัติ แพนสมบติั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 08/2563 1 ต.ค. 62
6 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นวดแผนไทย 10,100.00          10,100.00          เฉพำะเจำะจง นำยชำครีย์ แดงโรจน์ นำยชำครีย์ แดงโรจน์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 11/2563 1 ต.ค. 62
7 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นวดแผนไทย 9,400.00            9,400.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวชำยำ ทัพประเสริฐ นำงสำวชำยำ ทัพประเสริฐ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 07/2563 1 ต.ค. 62
8 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นวดแผนไทย 11,500.00          11,500.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวเอกอรยำ สีพำ นำงสำวเอกอรยำ สีพำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 06/2563 1 ต.ค. 62
9 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นวดแผนไทย 10,650.00          10,650.00          เฉพำะเจำะจง นำงธนวรรณ วงษ์ฉิม นำงธนวรรณ วงษ์ฉิม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 10/2563 1 ต.ค. 62
10 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นวดแผนไทย 11,550.00          11,550.00          เฉพำะเจำะจง นำงภญิญำ บญุเลิศศิริ นำงภญิญำ บญุเลิศศิริ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 09/2563 1 ต.ค. 62
11 จำ้งเหมำเจำ้หน้ำท่ีด ำเนินงำน-ครูพีเ่ล้ียง 8,910.00            8,910.00            เฉพำะเจำะจง นำงนงลักษณ์ งำมเจริญ นำงนงลักษณ์ งำมเจริญ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 19/2563 1 ต.ค. 62
12 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-พนักงำนเกษตร 7,390.00            7,390.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวสมัย ศรีพันวำ นำงสำวสมัย ศรีพันวำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 18/2563 1 ต.ค. 62
13 จำ้งเหมำเจำ้หน้ำท่ีด ำเนินงำน-เจำ้หน้ำท่ีบนัทึกข้อมูล 8,380.00            8,380.00            เฉพำะเจำะจง นำงนภสักร ขุนบญุจนัทร์ นำงนภสักร ขุนบญุจนัทร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 14/2563 1 ต.ค. 62
14 จำ้งเหมำเจำ้หน้ำท่ีด ำเนินงำน-นักวิชำกำรสำธำรณสุข 14,800.00          14,800.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวจฬุำลักษณ์ สำและ นำงสำวจฬุำลักษณ์ สำและ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 13/2563 1 ต.ค. 62
15 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-ปฏบิติังำนนักจดักำรงำน 12,900.00          12,900.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวปทุม  ประดิษฐสุวรรณ นำงสำวปทุม  ประดิษฐสุวรรณ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 17/2563 1 ต.ค. 62
16 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-ผู้ช่วยทันตกรรม 10,880.00          10,880.00          เฉพำะเจำะจง นำยนพงษ์ เอี่ยดพิทักษ์ นำยนพงษ์ เอี่ยดพิทักษ์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 16/2563 1 ต.ค. 62
17 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 8,400.00            8,400.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจฑุำมำศ บญุเลิศ นำงสำวจฑุำมำศ บญุเลิศ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 15/2563 1 ต.ค. 62
18 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 9,650.00            9,650.00            เฉพำะเจำะจง ส่งใช้เงินยืมบ ำรุง ส่งใช้เงินยืมบ ำรุง รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน
19 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 14,550.00          14,550.00          เฉพำะเจำะจง บริษัทเบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลฯ บริษัทเบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 31/2563 24 ต.ค. 62
20 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 20,200.00          20,200.00          เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน สธ.0935.06/1464 21 ต.ค. 62
21 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 88,018.20          88,018.20          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 55/2563 1 พ.ย. 62
22 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 10,999.17          10,999.17          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 56/2563 1 พ.ย. 62
23 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 41,516.00          41,516.00          เฉพำะเจำะจง บริษัท พรอสฟำร์มำ จ ำกดั บริษัท พรอสฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 54/2563 1 พ.ย. 62
24 ซ้ือวัสดุวิทยุและไฟฟ้ำ 4,173.00            4,173.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทเอ.เอส.เทคโนโลยีแอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ ำกดั บริษัทเอ.เอส.เทคโนโลยีแอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 53/2563 6 พ.ย. 62
25 จำ้งท ำฟันปลอม 7,430.00            7,430.00            เฉพำะเจำะจง บจก.สำยน้ ำทิพย์ บจก.สำยน้ ำทิพย์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 044/2563 1 ต.ค. 62
26 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,350.00            5,350.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทดีเคเอสเอชประเทศไทยจ ำกดั บริษัทดีเคเอสเอชประเทศไทยจ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 056/2563 1 พ.ย. 62
27 ซ้ือวัสดุวิทยำสำสต์กำรแพทย์ 6,687.50            6,687.50            เฉพำะเจำะจง บริษัทกรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์จ ำกดั บริษัทกรุงเทพอนิเตอร์โปรดักส์จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 050/2563 7 พ.ย. 62
28 จำ้งตรวจบ ำรุงลิฟท์ งวดท่ี1 8,900.00            8,900.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จ ำกดั บริษัทไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 02/2563 1 ต.ค. 62
29 ค่ำจำ้งเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 4,646.95            4,646.95            เฉพำะเจำะจง บริษัทเอน็เอน็พีเซ็นเตอร์ บริษัทเอน็เอน็พีเซ็นเตอร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 03/2563 1 ต.ค. 62
30 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์ส่ิงกอ่สร้ำง-ประตูบำนสวิง 6,500.00            6,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยมำนิตย์  เมืองรึง นำยมำนิตย์  เมืองรึง รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 224/2563 30 ต.ค. 62
31 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว 24,610.00          24,610.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ทีทีเค อนิเตอร์ฯ หจก.ทีทีเค อนิเตอร์ฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 065/2563 8 พ.ย. 62
32 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน-เคร่ืองปรับอำกำศ 6,420.00            6,420.00            เฉพำะเจำะจง บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 066/2563 8 พ.ย. 62
33 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน-แบตเตอร่ีส ำรองไฟ 7,704.00            7,704.00            เฉพำะเจำะจง บ.แม็กเทคฯ บ.แม็กเทคฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 052/2563 8 พ.ย. 62
34 จำ้งเหมำเจำ้หน้ำเอกชนด ำเนินงำน-พนักงำนช่วยเหลือคนไข้ 600.00              600.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรรณรมณ สมปำน นำงสำวพรรณรมณ สมปำน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 036/2563 1 ต.ค. 62
35 วัสดุส ำนักงำน 10 รำยกำร 5,038.39            5,038.39            เฉพำะเจำะจง บจ.ตำกอรุณสิน บจ.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 064/2563 30 ต.ค. 62
36 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 3,060.20            3,060.20            เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 077/2563 13 พ.ย. 62
37 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 3,040.00            3,040.00            เฉพำะเจำะจง บ.มำรธำ กรุ๊ป จ ำกดั บ.มำรธำ กรุ๊ป จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 078/2563 13 พ.ย. 62
38 วือ้วัสดุทันตกรรม 5,671.00            5,671.00            เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 049/2563 1 พ.ย. 62
39 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 47,516.00          47,516.00          เฉพำะเจำะจง บ.เมดิทอป จ ำกดั บ.เมดิทอป จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 060/2563 13 พ.ย. 62

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน พฤศจกิำยน 2562 

สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
วันท่ี 2  เดือน ธันวำคม พ.ศ.2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

แบบ สขร. 1
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

40 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 27,927.00          27,927.00          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 074/2563 13 พ.ย. 62
41 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 6,955.00            6,955.00            เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแอล์ม เคลเลอร์ บ.ดีทแอล์ม เคลเลอร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 076/2563 13 พ.ย. 62
42 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รำยกำร 1,359.97            1,359.97            เฉพำะเจำะจง บจ.ตำกอรุณสิน บจ.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 72/2563 6 พ.ย. 62
43 จำ้งท ำปำ้ยโฆษณำประชำสัมพันธ์ 2 รำยกำร 2,700.00            2,700.00            เฉพำะเจำะจง บจก.11 กนัยำ บจก.11 กนัยำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 80/2562 12 พ.ย. 62
44 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-ทันตแพทย์ 31,800.00          31,800.00          เฉพำะเจำะจง นำยสถิตย์  ทรัพย์ศิริชัยกลุ นำยสถิตย์  ทรัพย์ศิริชัยกลุ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 12/2563 1 ต.ค. 62
45 วัสดุเชื้อเพลิง-น้ ำมัน 14,860.00          14,860.00          เฉพำะเจำะจง สถำนีน้ ำมันรำมอนิทรำ สถำนีน้ ำมันรำมอนิทรำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน
46 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 64,800.00          64,800.00          เฉพำะเจำะจง บจ.แล็บมำสเตอร์ฯ บจ.แล็บมำสเตอร์ฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 75/2563 14 พ.ย. 62
47 วัสดุทันตกรรม 16,692.00          16,692.00          เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 47/2563 18 พ.ย. 62
48 วือ้วัสดุคอมพิวเตอร์-ลูกดรัม 1,070.00            1,070.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทเอ.เอส.เทคโนโลยีฯ บริษัทเอ.เอส.เทคโนโลยีฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 82/2563 15 พ.ย. 62
49 ครุภณัฑ์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์-ด้ำมกรอ 8,400.00            8,400.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนที.เอน็ อนิเตอร์ ร้ำนที.เอน็ อนิเตอร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 82/2563 13 พ.ย. 62
50 จำ้งตรวจส่ิงส่งตรวจ 8 รำยกำร 43,092.00          43,092.00          เฉพำะเจำะจง บจ.กรุงเทพฯ บจ.กรุงเทพฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 4/2563 1 ต.ค. 62
51 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 14,615.00          14,615.00          เฉพำะเจำะจง ที อนิเตอร์ 2009 ที อนิเตอร์ 2010 รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 62/2563 14 พ.ย. 62
52 ซ้ือยำนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 27,033.70          27,033.70          เฉพำะเจำะจง บริษัททีโอเคมีคอลล์(1979)จ ำกดั บริษัททีโอเคมีคอลล์(1979)จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 61/2563 14 พ.ย. 62
53 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 13 รำยกำร 11,192.71          11,192.71          เฉพำะเจำะจง บจ.ตำกอรุณสิน บจ.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 071/2562 15 พ.ย. 62
54 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 2,814.10            2,814.10            เฉพำะเจำะจง บจ.ตำกอรุณสิน บจ.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 071/2562 14 พ.ย. 62
55 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 2,777.72            2,777.72            เฉพำะเจำะจง บจ.ตำกอรุณสิน บจ.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 089/2563 20 พ.ย. 62
56 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 1,705.58            1,705.58            เฉพำะเจำะจง บจ.ตำกอรุณสิน บจ.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 070/2563 13 พ.ย. 62
57 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 23 รำยกำร 13,626.45          13,626.45          เฉพำะเจำะจง บ.วุฒิชัย เทรดด้ิง จ ำกดั บ.วุฒิชัย เทรดด้ิง จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 087/2562 20 พ.ย. 62
58 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 3 รำยกำร 10,500.00          10,500.00          เฉพำะเจำะจง บ.ทีเอน็พี เฮลท์แคร์ จ ำกดั บ.ทีเอน็พี เฮลท์แคร์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 073/2563 12 พ.ย. 62
59 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 1 รำยกำร 2,000.00            2,000.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทเอเอน็บลีำบอรำสเตอร่ี บริษัทเอเอน็บลีำบอรำสเตอร่ี รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 079/2563 21 พ.ย. 62
60 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทย-ุเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 27,285.00          27,285.00          เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยเทคฯ บริษัทไทยเทคฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 194/2562 20 พ.ย. 62
61 ซ้ือยำในบญัชีหลักแหง่ชำติ 1 รำยกำร 24,500.00          24,500.00          เฉพำะเจำะจง บ.แปซิฟิค เฮลซ์แคร์ บ.แปซิฟิค เฮลซ์แคร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 92/2563 21 พ.ย. 62
62 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 13 รำยกำร 28,892.00          28,892.00          เฉพำะเจำะจง บ. ไดรว์ เด็นท่ัล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั บ. ไดรว์ เด็นท่ัล อนิคอร์ปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 84/2563 15 พ.ย. 62
63 ซ้ือยำนอกบญัชียำหลัก 1 รำยกำร 1,100.00            1,100.00            เฉพำะเจำะจง บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดั บ.เอสพีเอส เมดิคอล จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 83/2563 21 พ.ย. 62
64 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1 รำยกำร 2,640.00            2,640.00            เฉพำะเจำะจง บ.ทันตสยำม จ ำกดั บ.ทันตสยำม จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 48/2563 19 พ.ย. 62
65 ซ้ือยำในบญัชียำหลัก 1 รำยกำร 4,494.00            4,494.00            เฉพำะเจำะจง บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ำกดั บ.บ.ีเอล็.ฮ้ัว จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 93/2563 21 พ.ย. 62
66 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 23 รำยกำร 5,082.50            5,082.50            เฉพำะเจำะจง บ. นิวเออ ีซี จ ำกดั บ. นิวเออ ีซี จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 96/2563 20 พ.ย. 62
67 ขอเบกิเงินค่ำประกนัฯ 4,082.35            4,082.35            เฉพำะเจำะจง บ.มิตรแท้ บ.มิตรแท้ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน
68 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์ฯ 3,210.00            3,210.00            เฉพำะเจำะจง บจ.สิทธิศักด์ิ บจ.สิทธิศักด์ิ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 87/2563 18 พ.ย. 62
69 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 1,705.58            1,705.58            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 97/2563 27 พ.ย. 62
70 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 5,906.40            5,906.40            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 99/2563 27 พ.ย. 62
71 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 2 รำยกำร 9,120.68            9,120.68            เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 51/2563 21 พ.ย. 62
72 จดัเกบ็ขยะมูลฝอย เดือน ก.ย.62 600.00              600.00              เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู ส ำนักงำนจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน
73 จดัเกบ็ขยะมูลฝอย เดือน ส.ค.62 900.00              900.00              เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู ส ำนักงำนจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน
74 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 2,025.51            2,025.51            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 101/2563 27 พ.ย. 62
75 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 250.38              250.38              เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 102/2563 27 พ.ย. 62
76 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 697.11              697.11              เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 100/2563 27 พ.ย. 62
77 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกร 6,852.07            6,852.07            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 103/2563 27 พ.ย. 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1 รำยกำร 311.37              311.37              เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 104/2563 2 ธ.ค. 62
2 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-พนง.ช่วยเหลือคนไข้ 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.ศุภกำญจนฯ น.ส.ศุภกำญจนฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 085/2563 1 พ.ย. 62
3 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-พนง.ช่วยเหลือคนไข้ 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.ธัญญำฯ น.ส.ธัญญำฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 086/2563 1 พ.ย. 62
4 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-พนง.ช่วยเหลือคนไข้ 8,400.00            8,400.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจฑุำมำศ บญุเลิศ นำงสำวจฑุำมำศ บญุเลิศ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 015/2562 1 ต.ค. 62
5 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-พนง.เกษตรพืน้ฐำน 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง น.ส.สมัย ศรีพันนำ น.ส.สมัย ศรีพันนำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 018/2563 1 ต.ค. 62
6 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-ครูพีเ่ล้ียง 8,810.00            8,810.00            เฉพำะเจำะจง นำงนงลักษณ์ งำมเจริญ นำงนงลักษณ์ งำมเจริญ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 019/2563 1 ต.ค. 62
7 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นักจดักำรงำนท่ัวไป 13,300.00          13,300.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวปทุม  ประดิษฐสุวรรณ นำงสำวปทุม  ประดิษฐสุวรรณ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 017/2563 1 ต.ค. 62
8 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-เจำ้หน้ำท่ีบนัทึกข้อมูล 8,680.00            8,680.00            เฉพำะเจำะจง นำงนภสักร ขุนบญุจนัทร์ นำงนภสักร ขุนบญุจนัทร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 014/2563 1 ต.ค. 62
9 จำ้งเหมำเจำ้หน้ำท่ีด ำเนินงำน-นักวิชำกำรสำธำรณสุข 14,700.00          14,700.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวจฬุำลักษณ์ สำและ นำงสำวจฬุำลักษณ์ สำและ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 013/2563 1 ต.ค. 62
10 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นวดแผนไทย 8,500.00            8,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยชำครีย์ แดงโรจน์ นำยชำครีย์ แดงโรจน์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 011/2563 1 ต.ค. 62
11 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นวดแผนไทย 9,700.00            9,700.00            เฉพำะเจำะจง นำงธนวรรณ วงษ์ฉิม นำงธนวรรณ วงษ์ฉิม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 010/2563 1 ต.ค. 62
12 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นวดแผนไทย 10,750.00          10,750.00          เฉพำะเจำะจง นำงภญิญำ บญุเลิศศิริ นำงภญิญำ บญุเลิศศิริ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 006/2563 1 ต.ค. 62
13 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นวดแผนไทย 8,650.00            8,650.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวชำยำ ทัพประเสริฐ นำงสำวชำยำ ทัพประเสริฐ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 007/2563 1 ต.ค. 62
14 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นวดแผนไทย 9,800.00            9,800.00            เฉพำะเจำะจง นำยสรำณัติ แพนสมบติั นำยสรำณัติ แพนสมบติั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 008/2563 1 ต.ค. 62
15 จำ้งเหมำบริกำรเอกชนด ำเนินงำน-นวดแผนไทย 10,750.00          10,750.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวเอกอรยำ สีพำ นำงสำวเอกอรยำ สีพำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 006/2563 1 ต.ค. 62
16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 8,948.41            8,948.41            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 110/2563 2 ธ.ค. 62
17 ซ้ือยำในยำนอกบญัชี 38,542.85          38,542.85          เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 0935.06/1578 25 ต.ค. 62
18 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 32,000.00          32,000.00          เฉพำะเจำะจง บริษัทยูเมด้ำจ ำกดั บริษัทยูเมด้ำจ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 106/2563 29 พ.ย. 62
19 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 10,700.00          10,700.00          เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 0935.06/1576 25 ต.ค. 62
20 ค่ำจำ้งเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน พ.ย.62 2,399.25            2,399.25            เฉพำะเจำะจง บริษัทเอน็เอน็พีเซ็นเตอร์ บริษัทเอน็เอน็พีเซ็นเตอร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 3/2563 1 ต.ค. 62
21 จำ้งท ำฟันปลอม 9,275.00            9,275.00            เฉพำะเจำะจง บจ.สำยน้ ำทิพย์ บจ.สำยน้ ำทิพย์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 44/2563 1 ต.ค. 62
22 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 2,172.10            2,172.10            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 113/2563 2 ธ.ค. 62
23 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 1 รำยกำร 2,200.00            2,200.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทนูเด้นท์จ ำกดั บริษัทนูเด้นท์จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 107/2563 28 พ.ย. 62
24 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 2 รำยกำร 1,712.00            1,712.00            เฉพำะเจำะจง บริษัทดีเคเอสเอชประเทศไทยจ ำกดั บริษัทดีเคเอสเอชประเทศไทยจ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 109/2563 4 ธ.ค. 62
25 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 2 รำยกำร 22,499.40          22,499.40          เฉพำะเจำะจง บริษัทดีเคเอสเอชประเทศไทยจ ำกดั บริษัทดีเคเอสเอชประเทศไทยจ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 105/2563 28 พ.ย. 62
26 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รำยกำร 6,345.11            6,345.11            เฉพำะเจำะจง บริษัทซีโอแอลจ ำกดั(มหำชน) บริษัทซีโอแอลจ ำกดั(มหำชน) รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 118/2563 9 ธ.ค. 62
27 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7 รำยกำร 11,487.37          11,487.37          เฉพำะเจำะจง บริษัทซีโอแอลจ ำกดั(มหำชน) บริษัทซีโอแอลจ ำกดั(มหำชน) รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 117/2563 6 ธ.ค. 62
28 ซ้ือวัสดุขนส่งและยำนพำหนะ-แบตเตอร่ี 3,500.00            3,500.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ ร้ำนติวำนนท์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 111/2563 6 ธ.ค. 62
29 จำ้งเหมำบริกำรเอกชรด ำเนินงำน-ครูพีเ่ล้ียง 1,149.60            1,149.60            เฉพำะเจำะจง นำงนงลักษณ์ งำมเจริญ นำงนงลักษณ์ งำมเจริญ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 019/2563 1 ต.ค. 62
30 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 7,500.70            7,500.70            เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิวเออซีีจ ำกดั ร้ำนนิวเออซีีจ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 112/2563 4 ธ.ค. 62
31 จำ้งท ำปำ้ยโฆษณำ 8,450.00            8,450.00            เฉพำะเจำะจง บริษัท11กนัยำ บริษัท11กนัยำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 124/2563 2 ธ.ค. 62
32 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,292.08            6,292.08            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 119/2563 4 ธ.ค. 62
33 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,970.00            5,970.00            เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนสำมัญทัสกนิ เทรดด้ิง หำ้งหุน้ส่วนสำมัญทัสกนิ เทรดด้ิง รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 116/2563 9 ธ.ค. 62
34 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 1 รำยกำร 35,000.24          35,000.24          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 114/2563 4 ธ.ค. 62
35 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 3 รำยกำร 2,262.00            2,262.00            เฉพำะเจำะจง บ.นิวไลป ์ฟำร์มำ จ ำกดั บ.นิวไลป ์ฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 115/2563 12 ธ.ค. 62
36 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 4 รำยกำร 13,005.00          13,005.00          เฉพำะเจำะจง บ.เอเชี่ยนฟำร์มำซูติคัล บ.เอเชี่ยนฟำร์มำซูติคัล รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 108/2563 4 ธ.ค. 62
37 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 1 รำยกำร 9,280.00            9,280.00            เฉพำะเจำะจง สถำนีน้ ำมันรำมอนิทรำ สถำนีน้ ำมันรำมอนิทรำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน
38 จำ้งจดัหำส่ือส่ิงพิมพ์ 3 รำยกำร 1,998,000.00      1,998,000.00      เฉพำะเจำะจง ชุมนุมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 171/2563 11 ธ.ค. 62
39 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18 รำยกำร 301,310.93        301,310.93        เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 125/2563 19 ธ.ค. 62

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธันวำคม 2562

สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
วันท่ี 2  เดือน มกรำคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน ธันวำคม 2562

สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
วันท่ี 2  เดือน มกรำคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

40 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 2 รำยกำร 32,742.00          32,742.00          เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 0935.06/1783 28 พ.ย. 62
41 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 34 รำยกำร 106,112.07        106,112.07        เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 126/2563 19 ธ.ค. 62
42 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 8 รำยกำร 27,108.06          27,108.06          เฉพำะเจำะจง บริษัทซีโอแอลจ ำกดั(มหำชน) บริษัทซีโอแอลจ ำกดั(มหำชน) รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 137/2563 19 ธ.ค. 62
43 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,814.10            2,814.10            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 133/2563 17 ธ.ค. 62
44 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,245.59            6,245.59            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 134/2563 19 ธ.ค. 62
45 ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 3 รำยกำร 11,331.30          11,331.30          เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 136/2563 19 ธ.ค. 62
46 ซ้ือยำในยำนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 19,845.58          19,845.58          เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 0935.06/1882 28 พ.ย. 62
47 จดัจำ้งเหมำผลิตส่ือประชำสัมพันธ์ 10,000.00          10,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.รักดี กรำฟฟิก แอนด์ ดีไซน์(2007) หจก.รักดี กรำฟฟิก แอนด์ ดีไซน์(2007) รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 142/2563 23 ธ.ค. 62
48 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 9 รำยกำร 23,636.30          23,636.30          เฉพำะเจำะจง บ.วุฒิชัย เทรดด้ิง จ ำกดั บ.วุฒิชัย เทรดด้ิง จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 141/2563 23 ธ.ค. 62
49 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 19 รำยกำร 118,667.28        118,667.28        เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 197/2563 23 ธ.ค. 62
50 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รำยกำร 6,403.95            6,403.95            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 135/2563 19 ธ.ค. 62
51 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 7 รำยกำร 28,432.04          28,432.04          เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 147/2563 24 ธ.ค. 62
52 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 3 รำยกำร 6,156.95            6,156.95            เฉพำะเจำะจง บริษัทซีโอแอลจ ำกดั(มหำชน) บริษัทซีโอแอลจ ำกดั(มหำชน) รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 144/2563 23 ธ.ค. 62
53 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2 รำยกำร 232.19              232.19              เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 143/2563 23 ธ.ค. 62
54 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 3,587.50            3,587.50            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 145/2563 19 ธ.ค. 62
55 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รำยกำร 78,880.40          78,880.40          เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 152/2563 24 ธ.ค. 62
56 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2 รำยกำร 11,115.32          11,115.32          เฉพำะเจำะจง บริษัทซีโอแอลจ ำกดั(มหำชน) บริษัทซีโอแอลจ ำกดั(มหำชน) รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 148/2563 24 ธ.ค. 62
57 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รำยกำร 1,866.08            1,866.08            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 146/2563 19 ธ.ค. 62
58 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 1 รำยกำร 6,000.00            6,000.00            เฉพำะเจำะจง มูลนิธิมหดิล มูลนิธิมหดิล รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 151/2563 23 ธ.ค. 62
59 จำ้งออกแบบฯ 20,000.00          20,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยพลำกรฯ นำยพลำกรฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 198/2563 19 ธ.ค. 62
60 จำ้งเกบ็ข้อมูล 12,500.00          12,500.00          เฉพำะเจำะจง น.ส.นิภำพรฯ น.ส.นิภำพรฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 199/2563 19 ธ.ค. 62
61 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลัก 1 รำยกำร 363,800.00        363,800.00        เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 131/2563 23 ธ.ค. 62
62 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชี 1 รำยกำร 40,125.00          40,125.00          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 132/2563 23 ธ.ค. 62
63 ซ้ือวัสดุกำรศึกษำ 10รำยกำร 14,129.35          14,129.35          เฉพำะเจำะจง บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 157/2563 27 ธ.ค. 62
64 ซ้ือวัสดุกำรไฟฟ้ำ 1 รำยกำร 2,782.00            2,782.00            เฉพำะเจำะจง บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 159/2563 27 ธ.ค 62
65 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รำยกำร 4,689.97            4,689.97            เฉพำะเจำะจง บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 158/2563 27 ธ.ค 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 8,200.00            8,200.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวชำยำ ทัพประเสริฐ นำงสำวชำยำ ทัพประเสริฐ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 007/2563 2 ม.ค 63
2 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 9,750.00            9,750.00            เฉพำะเจำะจง นำยสรำณัติ แพนสมบติั นำยสรำณัติ แพนสมบติั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 008/2563 2 ม.ค 63
3 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 8,350.00            8,350.00            เฉพำะเจำะจง นำงธนวรรณ วงษ์ฉิม นำงธนวรรณ วงษ์ฉิม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 010/2563 2 ม.ค 63
4 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 9,700.00            9,700.00            เฉพำะเจำะจง นำงภญิญำ บญุเลิศศิริ นำงภญิญำ บญุเลิศศิริ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 006/2563 2 ม.ค 63
5 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 7,000.00            7,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยชำครีย์ แดงโรจน์ นำยชำครีย์ แดงโรจน์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 011/2563 2 ม.ค 63
6 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 9,300.00            9,300.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวเอกอรยำ สีพำ นำงสำวเอกอรยำ สีพำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 006/2563 2 ม.ค 63
7 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-พนง.เกษตร 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวสมัย ศรีพันวำ นำงสำวสมัย ศรีพันวำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 018/2563 2 ม.ค 63
8 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-พนง.ช่วยเหลือคนไข้ 8,400.00            8,400.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจฑุำมำศ บญุเลิศ นำงสำวจฑุำมำศ บญุเลิศ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 015/2563 2 ม.ค 63
9 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-พนง.ช่วยเหลือคนไข้ 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวศุภกำญจน์ ฯ นำงสำวศุภกำญจน์ ฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 085/2563 2 ม.ค 63
10 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-พนง.ช่วยเหลือคนไข้ 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง นำงสำวธัญญำ ฯ นำงสำวธัญญำ ฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 085/2563 2 ม.ค 63
11 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-พนง.บนัทึกข้อมูล 8,880.00            8,880.00            เฉพำะเจำะจง นำงนภสักร ขุนบญุจนัทร์ นำงนภสักร ขุนบญุจนัทร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 014/2563 2 ม.ค 63
12 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-นักจดักำรท่ัวไป 13,300.00          13,300.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวปทุม  ประดิษฐสุวรรณ นำงสำวปทุม  ประดิษฐสุวรรณ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 017/2563 2 ม.ค 63
13 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-นวก.สำธำรณสุข 15,300.00          15,300.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวจฬุำลักษณ์ สำและ นำงสำวจฬุำลักษณ์ สำและ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 013/2563 2 ม.ค 63
14 จำ้งเหมำเอกชนด ำเนินงำน-พนง.ช่วยเหลือคนไข้ 600.00              600.00              เฉพำะเจำะจง นำงสำวพรรณรมณ สมปำน นำงสำวพรรณรมณ สมปำน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 036/2563 2 ม.ค 63
15 จำ้งตรวจ 8 รำยกำร 34,871.00          34,871.00          เฉพำะเจำะจง บจ. กรุงเทพอำร์ไอเอ บจ. กรุงเทพอำร์ไอเอ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 004/2563 2 ม.ค 63
16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,522.92            8,522.92            เฉพำะเจำะจง บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 156/2563 27 ธ.ค 62
17 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ลูกดรัม 4,547.50            4,547.50            เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอส.เทคโนโลยีฯ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยีฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 121/2563 6 ม.ค 63
18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์เชื่อมต่อสัญญำณ 9,951.00            9,951.00            เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอส.เทคโนโลยีฯ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยีฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 129/2563 6 ม.ค 63
19 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (แกช๊) 2,115.05            2,115.05            เฉพำะเจำะจง บจ.ปตท บจ.ปตท รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 201/2563 9 ม.ค 63
20 จำ้งท ำฟันปลอม 11,085.00          11,085.00          เฉพำะเจำะจง บจ.สำยน้ ำทิพท์ บจ.สำยน้ ำทิพท์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 44/2563 9 ม.ค 63
21 จำ้งเกบ็ขยะมูลฝอย เดือน ธ.ค.62 600.00              600.00              เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู ส ำนักงำนจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 9 ม.ค 63
22 ค่ำจำ้งเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน ธ.ค 62 6,003.20            6,003.20            เฉพำะเจำะจง บ.เอน็ เอน็ พี เซ็นเตอร์ จ ำกดั บ.เอน็ เอน็ พี เซ็นเตอร์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 3/2563 14 ม.ค. 63
23 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง (น้ ำมัน) 6,540.00            6,540.00            เฉพำะเจำะจง สถำนีน้ ำมันรำมอนิทรำ สถำนีน้ ำมันรำมอนิทรำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 16 ม.ค. 63
24 ซ้ือวัสดุโฆษณำ DSPM 6,000.00            6,000.00            เฉพำะเจำะจง มูลนิธิพัฒนำรำชนครินทร์ มูลนิธิพัฒนำรำชนครินทร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 149/2563 20 ธ.ค. 63
25 จำ้งบ ำรุงรักษำ ลิฟท์ 5,350.00            5,350.00            เฉพำะเจำะจง บ.แม็กเทคฯ บ.แม็กเทคฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 05/2563 1 ต.ค. 62
26 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 4,815.00            4,815.00            เฉพำะเจำะจง บ.เซส-เมด จ ำกดั บ.เซส-เมด จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 204/2563 13 ม.ค. 63
27 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,506.50            8,506.50            เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 205/2563 13 ม.ค. 63
28 ซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน -เคร่ืองปรับอำกำศ 2,675.00            2,675.00            เฉพำะเจำะจง บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 98/2563 16 ธ.ค. 62
29 ซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน -เคร่ืองปรับอำกำศ 7,915.00            7,915.00            เฉพำะเจำะจง บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 130/2563 13 ธ.ค. 62
30 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุอปุกรณ์เชื่อมต่อ VDO 7,169.00            7,169.00            เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอส.เทคโนโลยีฯ บ.เอ.เอส.เทคโนโลยีฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 122/2563 13 ธ.ค. 62
31 จำ้งตรวจส่ิงส่งตรวจ 8 รำยกำร 41,970.00          41,970.00          เฉพำะเจำะจง บจ.กรุงเทพฯ บจ.กรุงเทพฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 4/2563 1 ต.ค. 62
32 จำ้งเหมำเอกชน-ทันตแพทย์ 22,800.00          22,800.00          เฉพำะเจำะจง นำยสถิตย์  ทรัพย์ศิริชัยกลุ นำยสถิตย์  ทรัพย์ศิริชัยกลุ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 12/2563 1 ต.ค. 62
33 ซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน -เคร่ืองปรับอำกำศ 7,811.00            7,811.00            เฉพำะเจำะจง บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 160/2563 7 ม.ค. 63
34 จำ้งเหมำ รปภ. 82,604.00          82,604.00          เฉพำะเจำะจง องค์กำรทหำรผ่ำนศึก องค์กำรทหำรผ่ำนศึก รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 1/2563 13 พ.ย. 62
35 จำ้งเหมำ รปภ. 82,604.00          82,604.00          เฉพำะเจำะจง องค์กำรทหำรผ่ำนศึก องค์กำรทหำรผ่ำนศึก รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 1/2563 13 พ.ย. 62
36 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 518.95              518.95              เฉพำะเจำะจง บจ.ตำกอรุณสิน บจ.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 163/2563 20 ม.ค. 63
37 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 78,645.00          78,645.00          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 214/2563 13 ม.ค. 63
38 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,520.00            6,520.00            เฉพำะเจำะจง บ.วี อำร์ ดี เด็นท์ จ ำกดั บ.วี อำร์ ดี เด็นท์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 206/2563 13 ม.ค. 63
39 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,750.00            3,750.00            เฉพำะเจำะจง บ.ยูนีต้ี เด็นทัล จ ำกดั บ.ยูนีต้ี เด็นทัล จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 202/2563 10 ม.ค. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มกรำคม 2563

สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
วันท่ี 3  เดือน กมุภำพันธ์ พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มกรำคม 2563

สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
วันท่ี 3  เดือน กมุภำพันธ์ พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

40 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 1,170.72            1,170.72            เฉพำะเจำะจง บ.วิทยำศรม จ ำกดั บ.วิทยำศรม จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 203/2563 22 ม.ค. 63
41 ซ้ือวัสดุกฬีำ 29,250.00          29,250.00          เฉพำะเจำะจง หสม.ทัสกิ้น เทรดด้ิง หสม.ทัสกิ้น เทรดด้ิง รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 164/2563 29 ม.ค. 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 9,600.00            9,600.00            เฉพำะเจำะจง บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ำกดั บ.ที เอน็ พี เฮลท์แคร์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 213/2563 24 ม.ค. 63
2 ซ้ือยำในยำนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 36,452.76          36,452.76          เฉพำะเจำะจง บ.สยำม ฟำร์มติคอล บ.สยำม ฟำร์มติคอล รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 208/2563 20 ม.ค. 63
3 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 203,845.70        203,845.70        เฉพำะเจำะจง บ.เพำเวอร์ จ ำกดั บ.เพำเวอร์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 210/2563 23 ม.ค. 63
4 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,350.00            6,350.00            เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 211/2563 9 ม.ค. 63
5 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 9,880.00            9,880.00            เฉพำะเจำะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ำกดั บ.ชุมชนเภสัชกรรม จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 216/2563 28 ม.ค. 63
6 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,745.00            3,745.00            เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 217/2563 22 ม.ค. 63
7 จำ้งบ ำรุงรักษำ  49,200.00          49,200.00          เฉพำะเจำะจง บ.จ.ซีเอม็ซ์ บ.จ.ซีเอม็ซ์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 69/2563 1 ต.ค. 62
8 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-พนง เกษตร 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง นส.สมัย ศรีพันนำ นส.สมัย ศรีพันนำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 18/2563 1 ต.ค. 62
9 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน- นวก 15,300.00          15,300.00          เฉพำะเจำะจง นส.จฬุำลักษณ์ฯ นส.จฬุำลักษณ์ฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 13/2563 1 ต.ค. 62
10 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-นักจดักำร 13,300.00          13,300.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวปทุม  ประดิษฐสุวรรณ นำงสำวปทุม  ประดิษฐสุวรรณ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 17/2563 1 ต.ค. 62
11 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-ช่วยเหลือคนไข้ 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง นส.ธัญญำฯ นส.ธัญญำฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 86/2563 1 ต.ค. 62
12 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-ช่วยเหลือคนไข้ 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง นส.ศุภกำญจน์ นส.ศุภกำญจน์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 85/2563 1 ต.ค. 62
13 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-ช่วยเหลือคนไข้ 8,400.00            8,400.00            เฉพำะเจำะจง นส.จฑุำมำศฯ นส.จฑุำมำศฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 15/2563 1 ต.ค. 62
14 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-บนัทึกข้อมูล 8,880.00            8,880.00            เฉพำะเจำะจง นำงนภสักร ขุนบญุจนัทร์ นำงนภสักร ขุนบญุจนัทร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 14/2563 1 ต.ค. 62
15 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย-์เคร่ืองขูดหนิปนู 72,000.00          72,000.00          เฉพำะเจำะจง หจก.เด็นทัล ซัพพลำย หจก.เด็นทัล ซัพพลำย รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 219/2563 23 ม.ค. 63
16 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว-ลูกประคบ 5,000.00            5,000.00            เฉพำะเจำะจง นำงเย็น โพธิช์ะอุ่ม นำงเย็น โพธิช์ะอุ่ม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 161/2563 29 ม.ค. 63
17 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 10,850.00          10,850.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวชำยำ ทัพประเสริฐ นำงสำวชำยำ ทัพประเสริฐ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 7/2563 1 ต.ค. 62
18 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 10,600.00          10,600.00          เฉพำะเจำะจง นำยสรำณัติ แพนสมบติั นำยสรำณัติ แพนสมบติั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 8/2563 1 ต.ค. 62
19 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 9,800.00            9,800.00            เฉพำะเจำะจง นำงธนวรรณ วงษ์ฉิม นำงธนวรรณ วงษ์ฉิม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 10/2563 1 ต.ค. 62
20 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 11,300.00          11,300.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวเอกอรยำ สีพำ นำงสำวเอกอรยำ สีพำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 6/2563 1 ต.ค. 62
21 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 11,550.00          11,550.00          เฉพำะเจำะจง นำงภญิญำ บญุเลิศศิริ นำงภญิญำ บญุเลิศศิริ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 4/2563 1 ต.ค. 62
22 จำ้งเหมำนวนแผนไทย 9,000.00            9,000.00            เฉพำะเจำะจง นำยชำครีย์ แดงโรจน์ นำยชำครีย์ แดงโรจน์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 11/2563 1 ต.ค. 62
23 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-ช่วยเหลือคนไข้ 600.00              600.00              เฉพำะเจำะจง นส.พรรณรมณ์ นส.พรรณรมณ์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 36/2563 1 ต.ค. 62
24 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 500.00              500.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนไพศำลฯ ร้ำนไพศำลฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
25 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทย-ุล ำโพง 1,700.00            1,700.00            เฉพำะเจำะจง บ.อมรศูนย์ร่วมอะไหล่ บ.อมรศูนย์ร่วมอะไหล่ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
26 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์งำนบำ้น งำนครัว-ตู้แช่ 3,700.00            3,700.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสกสรรแอร์ฯ ร้ำนเสกสรรแอร์ฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
27 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 1,254.00            1,254.00            เฉพำะเจำะจง ไทวัสดุ ไทวัสดุ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
28 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 25.00                25.00                เฉพำะเจำะจง ร้ำนกจิเจริญ ร้ำนกจิเจริญ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
29 ซ้ือวัสดุกอ่สร้ำง 19,813.19          19,813.19          เฉพำะเจำะจง บจก.วุฒิชัยเทรดด้ิง บจก.วุฒิชัยเทรดด้ิง รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 166/2563 4 ก.พ. 63
30 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 7,931.00            7,931.00            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 165/2563 31 ม.ค. 63
31 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน-เคร่ืองปรับอำกำศ 9,951.00            9,951.00            เฉพำะเจำะจง บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 230/2563 29 ม.ค. 63
32 ซ้ือเวชภณัฑ์,วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 3,285.00            3,285.00            เฉพำะเจำะจง สภำกำชำดไทย สภำกำชำดไทย รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
33 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 70,673.50          70,673.50          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 223/2563 30 ม.ค. 63
34 ซ้ือยำในยำนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 8,292.50            8,292.50            เฉพำะเจำะจง บ.ดีทแอล์ม เคลเลอร์ บ.ดีทแอล์ม เคลเลอร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 228/2563 30 ม.ค. 63
35 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 11,256.40          11,256.40          เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 209/2563 31 ม.ค. 63
36 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน มค.63 2,566.55            2,566.55            เฉพำะเจำะจง บ.เอน็ เอน็ พี เซ็นเตอร์ จ ำกดั บ.เอน็ เอน็ พี เซ็นเตอร์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 3/2563 1 ต.ค. 62
37 จำ้งท ำตรำยำง 1,070.00            1,070.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนแหม่มพิมพ์ทอง ร้ำนแหม่มพิมพ์ทอง รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 229/2563 5 ก.พ. 63
38 ซ้ือยำนอบญัชียำหลักแหง่ชำติ 3,595.20            3,595.20            เฉพำะเจำะจง บแปซิฟิค เฮลร์แคร์(ไทยแลนด์) จ ำกดั บแปซิฟิค เฮลร์แคร์(ไทยแลนด์) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 224/2563 30 ม.ค. 63
39 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 4,000.00            4,000.00            เฉพำะเจำะจง บ.เอ.เอน็.บ ีลำบอรำตอร่ี จ ำกดั บ.เอ.เอน็.บ ีลำบอรำตอร่ี จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 225/2563 31 ม.ค. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพันธ์ 2563

สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
วันท่ี 2  เดือน มีนำคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพันธ์ 2563

สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
วันท่ี 2  เดือน มีนำคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

40 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 3,299.75            3,299.75            เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 226/2563 30 ม.ค. 63
41 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 20,880.00          20,880.00          เฉพำะเจำะจง ที เอน็ อนิเตอร์ 2009 ที เอน็ อนิเตอร์ 2009 รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 220/2563 3 ก.พ. 63
42 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 11,030.00          11,030.00          เฉพำะเจำะจง บ.แอคคอร์ด คอปอเรชั่น จ ำกดั บ.แอคคอร์ด คอปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 207/2563 31 ม.ค. 63
43 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 243,120.00        243,120.00        เฉพำะเจำะจง บ.เมดิทอป จ ำกดั บ.เมดิทอป จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 227/2563 29 ม.ค. 63
44 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,980.00            4,980.00            เฉพำะเจำะจง บ.ไดรว์ เด็นท่ัล อนิคอปอเรชั่น จ ำกดั บ.ไดรว์ เด็นท่ัล อนิคอปอเรชั่น จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 221/2563 3 ก.พ. 63
45 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-ทันตแพทย์ 24,000.00          24,000.00          เฉพำะเจำะจง นำยสถิตย์  ทรัพย์ศิริชัยกลุ นำยสถิตย์  ทรัพย์ศิริชัยกลุ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 115/2563 1 ม.ค. 63
46 ซ้ือแผ่นกกัจบัส่ิงแปลกปลอมในอำกำศ 2,040.02            2,040.02            เฉพำะเจำะจง บ.ซีโอแอล จ ำกดั บ.ซีโอแอล จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 167/2563 13 ก.พ. 63
47 ซ้ือวัสดุคอมฯ 1,062.51            1,062.51            เฉพำะเจำะจง บจก.ตำกอรุณสิน บจก.ตำกอรุณสิน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 168/2563 13 ก.พ. 63
48 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 418,370.00        418,370.00        เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 222/2563 11 ก.พ. 63
49 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 14,500.00          14,500.00          เฉพำะเจำะจง บ.เยอรัล ฮอลปตัิลโปรดักส์ จดั บ.เยอรัล ฮอลปตัิลโปรดักส์ จดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 215/2563 11 ก.พ. 63
50 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 7,000.00            7,000.00            เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอจเีทค จ ำกดั บ.ไบโอจเีทค จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 236/2563 12 ก.พ. 63
51 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 7,704.00            7,704.00            เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน สธ 0935.06/164 5 ก.พ. 63
52 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 29,425.00          29,425.00          เฉพำะเจำะจง บ.ไบโอวำลิส จ ำกดั บ.ไบโอวำลิส จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 233/2563 14 ก.พ. 63
53 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 24,500.00          24,500.00          เฉพำะเจำะจง บ.แปซิฟิค เฮลซ์แคร์ บ.แปซิฟิค เฮลซ์แคร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 232/2563 14 ก.พ. 63
54 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 13,139.60          13,139.60          เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 234/2563 14 ก.พ. 63
55 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 1,950.00            1,950.00            เฉพำะเจำะจง บ.ธเนศพัฒนำ จ ำกดั บ.ธเนศพัฒนำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 237/2563 14 ก.พ. 63
56 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 3,219.00            3,219.00            เฉพำะเจำะจง บ.อนิโฟกสั เฟิร์มม่ิง จ ำกดั บ.อนิโฟกสั เฟิร์มม่ิง จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 239/2563 14 ก.พ. 63
57 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 2,200.00            2,200.00            เฉพำะเจำะจง บ.เอฟ.ซี.พี จ ำกดั บ.เอฟ.ซี.พี จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 238/2563 5 ก.พ. 63
58 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน-เคร่ืองปรับอำกำศ 2,675.00            2,675.00            เฉพำะเจำะจง บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั บ.ชัยทวีคูณ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 231/2563 14 ก.พ. 63
59 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง-แบตเตอร่ี 7,000.00            7,000.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 243/2563 17 ก.พ. 63
60 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำนพำหนะขนส่ง-ทะเบยีน ฮษ3126 4,750.00            4,750.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ ร้ำนติวำนนท์ยำงยนต์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 240/2563 17 ก.พ. 63
61 จำ้งวิเครำะหข์้อมูล 6,500.00            6,500.00            เฉพำะเจำะจง นำยพลำกรดวงเกตุ นำยพลำกรดวงเกตุ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 212/2563 15 ม.ค. 63
62 จำ้งส่ิงส่งตรวจ 31,340.00          31,340.00          เฉพำะเจำะจง บจ.กรุงเทพฯ บจ.กรุงเทพฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 200/2563 27 ธ.ค. 62
63 จำ้งท ำ LAB นอก 14,740.00          14,740.00          เฉพำะเจำะจง บจ.สำยน้ ำทิพย์ฯ บจ.สำยน้ ำทิพย์ฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 44/2563 1 ต.ค. 62
64 จำ้งเช่ำสระว่ำยน้ ำ 500.00              500.00              เฉพำะเจำะจง นำยรำชัน โรงเรียนไทยนิยม นำยรำชัน โรงเรียนไทยนิยม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
65 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 4,198.00            4,198.00            เฉพำะเจำะจง หจก.ทัสกิ้นฯ หจก.ทัสกิ้นฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 253/2563 20 ก.พ. 63
66 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 24,075.00          24,075.00          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 248/2563 19 ก.พ. 63
67 วัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 7,190.00            7,190.00            เฉพำะเจำะจง บ.ควอลิฟำยกรุ๊ป จ ำกดั บ.ควอลิฟำยกรุ๊ป จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 245/2563 17 ก.พ. 63
68 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 16,424.50          16,424.50          เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 241/2563 17 ก.พ. 63
69 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 4,881.35            4,881.35            เฉพำะเจำะจง บ.เอกเสคคิวทิฟเทรดด้ิง จ ำกดั บ.เอกเสคคิวทิฟเทรดด้ิง จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 245/2563 14 ก.พ. 63
70 ซ้ือวัสดุวิทยำสศำสตร์กำรแพทย์ 3,000.00            3,000.00            เฉพำะเจำะจง บ.มิตร เมดิคอล จ ำกดั บ.มิตร เมดิคอล จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 247/2563 19 ก.พ. 63
71 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 3,070.00            3,070.00            เฉพำะเจำะจง บ.มำร์ค กรุ๊ป จ ำกดั บ.มำร์ค กรุ๊ป จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 251/2563 19 ก.พ. 63
72 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,762.74            2,762.74            เฉพำะเจำะจง บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 153/2563 26 ธ.ค. 62
73 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 161.25              161.25              เฉพำะเจำะจง บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 261/2563 21 ก.พ. 63
74 ซ้ืออำหำรเด็กเดแคร์ 5,567.00            5,567.00            เฉพำะเจำะจง ตลำดยิ่งเจริญ ตลำดยิ่งเจริญ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
75 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 13,160.00          13,160.00          เฉพำะเจำะจง สถำนีน้ ำมันรำมอนิทรำ สถำนีน้ ำมันรำมอนิทรำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
76 จำ้งบคุคลภำยนอก ขยะติดเชื้อ เดือนธค.62 600.00              600.00              เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู ส ำนักงำนจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
77 จำ้งบคุคลภำยนอก ขยะติดเชื้อ เดือนมค.63 600.00              600.00              เฉพำะเจำะจง ส ำนักงำนจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู ส ำนักงำนจดักำรมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
78 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 3,646.96            3,646.96            เฉพำะเจำะจง บ.นิวไลป ์ฟำร์มำ จ ำกดั บ.นิวไลป ์ฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 256/2563 24 ก.พ. 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน กมุภำพันธ์ 2563

สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
วันท่ี 2  เดือน มีนำคม พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

79 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 2,236.30            2,236.30            เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 254/2563 24 ก.พ. 63
80 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 5,200.00            5,200.00            เฉพำะเจำะจง บ.ไทยกอ๊ส จ ำกดั บ.ไทยกอ๊ส จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 251/2563 19 ก.พ. 63
81 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 67,750.00          67,750.00          เฉพำะเจำะจง บ.แล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ จ ำกดั บ.แล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 257/2563 29 กพ.63
82 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 68,966.00          68,966.00          เฉพำะเจำะจง บ.พรอส ฟำร์มำ จ ำกดั บ.พรอส ฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 260/2563 25 ก.พ. 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

1 จำ้งรถตู้ 12,500.00          12,500.00          เฉพำะเจำะจง ปณต.ทรำนสปอร์ต ปณต.ทรำนสปอร์ต รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 263/2563 17 ก.พ. 63
2 ซ้ือครุภณัฑ์ส ำนักงำน 44,000.00          44,000.00          เฉพำะเจำะจง ชัชวำลล์ ชัชวำลล์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 252/2563 17 ก.พ. 63
3 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-นวก 15,300.00          15,300.00          เฉพำะเจำะจง นส.จฬุำลักษณ์ฯ นส.จฬุำลักษณ์ฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 13/2563 1 ต.ค. 62
4 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-นัดจดักำรท่ัวไป 13,300.00          13,300.00          เฉพำะเจำะจง นส.ปทุมฯ นส.ปทุมฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 17/2563 1 ต.ค. 62
5 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-พนง เกษตร 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง นส.สมัย ศรีพันนำ นส.สมัย ศรีพันนำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 18/2563 1 ต.ค. 62
6 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-บนัทึกข้อมูล 8,880.00            8,880.00            เฉพำะเจำะจง นส.นภสักรฯ นส.นภสักรฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 14/2563 1 ต.ค. 62
7 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-พนง ช่วยเหลือคนไข้ 600.00              600.00              เฉพำะเจำะจง พรรณรมณ พรรณรมณ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 36/2563 1 ต.ค. 62
8 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-พนง ช่วยเหลือคนไข้ 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง นส.ศุภกำญจน์ นส.ศุภกำญจน์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 85/2563 1 พ.ย. 62
9 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-พนง ช่วยเหลือคนไข้ 8,400.00            8,400.00            เฉพำะเจำะจง นส.จฑุำมำศฯ นส.จฑุำมำศฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 15/2563 1 ต.ค. 62
10 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-พนง ช่วยเหลือคนไข้ 7,590.00            7,590.00            เฉพำะเจำะจง นส.ธัญญำฯ นส.ธัญญำฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 86/2563 1 พ.ย. 62
11 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-นวดแผนไทย 11,100.00          11,100.00          เฉพำะเจำะจง นส.เอกอรยำฯ นส.เอกอรยำฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 6/2563 1 ต.ค. 62
12 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-นวดแผนไทย 10,350.00          10,350.00          เฉพำะเจำะจง นำงธนวรรณ วงษ์ฉิม นำงธนวรรณ วงษ์ฉิม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 6/2563 1 ต.ค. 62
13 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-นวดแผนไทย 11,975.00          11,975.00          เฉพำะเจำะจง นส.ชำยำ  ทัพประเสริฐ นส.ชำยำ  ทัพประเสริฐ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 7/2563 1 ต.ค. 62
14 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-นวดแผนไทย 10,900.00          10,900.00          เฉพำะเจำะจง นำยสรำณัติ แพนสมบติั นำยสรำณัติ แพนสมบติั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 8/2563 1 ต.ค. 62
15 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-นวดแผนไทย 7,450.00            7,450.00            เฉพำะเจำะจง นำยชำครีย์ แดงโรจน์ นำยชำครีย์ แดงโรจน์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 11/2563 1 ต.ค. 62
16 จำ้งเหมำบริกำรเอกชน-นวดแผนไทย 10,824.00          10,824.00          เฉพำะเจำะจง นำงภญิญำ บญุเลิศศิริ นำงภญิญำ บญุเลิศศิริ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 9/2563 1 ต.ค. 62
17 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 4,000.00            4,000.00            เฉพำะเจำะจง บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอรำทอรัส จ ำกดั บ.โอสถ อนิเตอร์ แลบบอรำทอรัส จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 255/2563 27 ก.พ. 63
18 จำ้งซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน-เคร่ือง FAX 214.00              214.00              เฉพำะเจำะจง บ.นิวแมททริกซ์ จ ำกดั บ.นิวแมททริกซ์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
19 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 59,160.14          59,160.14          เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน สธ 0935.06/168 15 ก.พ. 63
20 ซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,100.00            6,100.00            เฉพำะเจำะจง บ.เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ำกดั บ.เอส ดี ทันตเวช (1988) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 250/2563 28 ก.พ. 63
21 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 518.95              518.95              เฉพำะเจำะจง บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 273/2563 9 มี.ค. 63
22 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,768.09            2,768.09            เฉพำะเจำะจง บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 266/2563 27 ก.พ. 63
23 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 4,340.00            4,340.00            เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนสำมัญทัสกนิ เทรดด้ิง หำ้งหุน้ส่วนสำมัญทัสกนิ เทรดด้ิง รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 262/2563 24 ก.พ. 63
24 ซ้ือครุภณัฑ์กำรเกษตร-ปัม้น้ ำ 11,000.00          11,000.00          เฉพำะเจำะจง บ.ชุมพลโลหะกจิ 888 บ.ชุมพลโลหะกจิ 888 รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 58/2563 5 มี.ค. 63
25 จำ้งเหมำเจำ้หน้ำท่ีเอกชน-ทันตแพทย์ 15,750.00          15,750.00          เฉพำะเจำะจง นำยสถิตย์  ทรัพย์ศิริชัยกลุ นำยสถิตย์  ทรัพย์ศิริชัยกลุ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 155/2563 1 ม.ค. 63
26 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 1,326.80            1,326.80            เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 265/2563 24 ก.พ. 63
27 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 9,978.00            9,978.00            เฉพำะเจำะจง หจก.บ.ีดี.เคร่ืองมือแพทย์ หจก.บ.ีดี.เคร่ืองมือแพทย์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 249/2563 2 มี.ค. 63
28 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 12,000.00          12,000.00          เฉพำะเจำะจง บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติตอล บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติตอล รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 259/2563 28 ก.พ. 63
29 ซ้ือยำในยำนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 10,458.00          10,458.00          เฉพำะเจำะจง บ.ที โอ เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั บ.ที โอ เคมีคอลส์ (1979) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 258/2563 28 ก.พ. 63
30 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 41,730.00          41,730.00          เฉพำะเจำะจง บ.ซืลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซืลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 269/2563 9 มี.ค. 63
31 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 7,000.00            7,000.00            เฉพำะเจำะจง บ.ทีเคที (ประเทศไทย) จ ำกดั บ.ทีเคที (ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 267/2563 6 มี.ค. 63
32 จำ้งตรวตบ ำรุงรักษำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ งวดท่ี 2 8,900.00            8,900.00            เฉพำะเจำะจง บ.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ บ.ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 2/2563 1 ต.ค. 62
33 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน กพ.63 3,047.45            3,047.45            เฉพำะเจำะจง บ.เอน็ เอน็ พี เซ็นเตอร์ จ ำกดั บ.เอน็ เอน็ พี เซ็นเตอร์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 3/2563 1 ต.ค. 62
34 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 2,717.80            2,717.80            เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 26/2563 10 มี.ค. 63
35 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 4,881.35            4,881.35            เฉพำะเจำะจง บ.เอกเสคคิวทิฟเทรดด้ิง จ ำกดั บ.เอกเสคคิวทิฟเทรดด้ิง จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 271/2563 10 มี.ค. 63
36 ซ่อมเคร่ือง FAX ,ยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 11,614.00          11,614.00          เฉพำะเจำะจง บ.นิวแมททริกซ์ จ ำกดั, กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน บ.นิวแมททริกซ์ จ ำกดั, กลุ่มเงินทุนหมุนเวียน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
37 ซ้ือโต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ 175,000.00        175,000.00        เฉพำะเจำะจง หจก.ทัสกิ้นฯ หจก.ทัสกิ้นฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 289/2563 12 มี.ค. 63
38 ซ้ือตู้ล็อคเกอร์ (18 ช่อง) 39,991.25          39,991.25          เฉพำะเจำะจง บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 288/2563 12 มี.ค. 63
39 ซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน-น้ ำเย็น แบบท่อต่อขนำด 2 กอ๊ก 175,640.50        175,640.50        เฉพำะเจำะจง บ.อควำพูร่ำ วอเทอร์ ซัพพลำยส์ จ ำกดั บ.อควำพูร่ำ วอเทอร์ ซัพพลำยส์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 276/2563 10 มี.ค. 63

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2563

สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
วันท่ี 1  เดือน เมษำยน พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก
หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มีนำคม 2563

สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง
วันท่ี 1  เดือน เมษำยน พ.ศ.2563

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

40 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 8,025.00            8,025.00            เฉพำะเจำะจง บ.เลเบิล้วัน บ.เลเบิล้วัน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 270/2563 5 มี.ค. 63
41 จำ้งบ ำรุงรักษำลิฟท์ งวดวท่ี 2 5,350.00            5,350.00            เฉพำะเจำะจง บ.แม็กเทคฯ บ.แม็กเทคฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 5/2563 1 ต.ค. 62
42 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 500.00              500.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนอมร ร้ำนอมร รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
43 ซ้ือมัลติมีเดียฯ 32,500.00          32,500.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ประติมำ เทรดด้ิง หจก.ประติมำ เทรดด้ิง รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 278/2563 11 มี.ค. 63
44 จำ้งท ำฟันปลอม 5,470.00            5,470.00            เฉพำะเจำะจง บจ.สำยน้ ำทิพย์ฯ บจ.สำยน้ ำทิพย์ฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 44/2563 1 ต.ค. 62
45 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 10,590.00          10,590.00          เฉพำะเจำะจง สถำนีน้ ำมันรำมอนิทรำ สถำนีน้ ำมันรำมอนิทรำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
46 จำ้งตรวจส่ิงส่งตรวจ 23,658.00          23,658.00          เฉพำะเจำะจง บจ.กรุงเทพฯ บจ.กรุงเทพฯ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 200/2563 27 ธ.ค. 62
47 ซ้ือเตียงนวด 8 ตัว 80,000.00          80,000.00          เฉพำะเจำะจง บ.ศุภกร แอนด์ บอด้ีสปำ จ ำกดั บ.ศุภกร แอนด์ บอด้ีสปำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 281/2563 10 มี.ค. 63
48 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 2,990.65            2,990.65            เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั บ.ดีเคเอสเอช(ปท) จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 292/2563 18 มี.ค. 63
49 ซ้ือวัคซีนนอกบญัชียำหลักแหง่ชำติ 88,018.80          88,018.80          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 291/2563 18 มี.ค. 63
50 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน สต๊ิกเกอรฉลำกยำ 13,375.00          13,375.00          เฉพำะเจำะจง บ.โมเดอร์ พร้ินเทด แอนด์ เลเบิล้ จ ำกดั บ.โมเดอร์ พร้ินเทด แอนด์ เลเบิล้ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 242/2563 16 มี.ค. 63
51 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ ถ่ำนชำร์ต AAA 4,023.20            4,023.20            เฉพำะเจำะจง บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 296/2563 17 มี.ค. 63
52 ซ้ือเคร่ืองดูดเสมหะ 10,165.00          10,165.00          เฉพำะเจำะจง หจก.ไทยเมดิเทค กรุ๊ป หจก.ไทยเมดิเทค กรุ๊ป รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 284/2563 16 มี.ค. 63
53 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 13,425.00          13,425.00          เฉพำะเจำะจง บ.ศุภกร แอนด์ บอด้ีสปำ จ ำกดั บ.ศุภกร แอนด์ บอด้ีสปำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 264/2563 5 มี.ค. 63
54 ซ้ือตู้เย็นเวชภณัฑ์ 27,500.00          27,500.00          เฉพำะเจำะจง บ.แล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ จ ำกดั บ.แล็บมำสเตอร์ แอด๊วำนซ์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 287/2563 16 มี.ค. 63
55 จำ้งพิมพ์แบบฟอร์ม 12,840.00          12,840.00          เฉพำะเจำะจง บจ.โมเดอร์ บจ.โมเดอร์ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 244/2563 14 ก.พ. 63
56 จำ้งปรับปรุงซ่อมระบบน้ ำดีน้ ำเสีย 398,000.00        398,000.00        เฉพำะเจำะจง บ.อควำพูร่ำ วอเทอร์ ซัพพลำยส์ จ ำกดั บ.อควำพูร่ำ วอเทอร์ ซัพพลำยส์ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 275/2563 03/1063
57 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 8,695.00            8,695.00            เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนสำมัญทัสกนิ เทรดด้ิง หำ้งหุน้ส่วนสำมัญทัสกนิ เทรดด้ิง รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 301/2563 23 มี.ค. 63
58 ซ้ือครุภณัฑ์กำรแพทย์ 570,000.00        570,000.00        เฉพำะเจำะจง บจ.ธเนศพัฒนำ บจ.ธเนศพัฒนำ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 296/2563 19 มี.ค. 63
59 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 252.52              252.52              เฉพำะเจำะจง บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั บ.ตำกอรุณสิน จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 302/2563 23 มี.ค. 63
60 ซ้ือโมลเดลอำหำร 50,000.00          50,000.00          เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรนภำวรรณ ร้ำนพรนภำวรรณ รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 285/2563 12 มี.ค. 63
61 ซ้ือกล้องวงจรปดิ 355,999.70        355,999.70        เฉพำะเจำะจง บจก.ดี เอ เอส อนิเตอร์เน็ต โซลูชัน บจก.ดี เอ เอส อนิเตอร์เน็ต โซลูชัน รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 274/2563 9 มี.ค. 63
62 ซ้ือยำในบญัชียำหลักแหง่ชำติ 19,260.00          19,260.00          เฉพำะเจำะจง บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั บ.ซิลลิคฟำร์มำ จ ำกดั รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน 297/2563 25 มี.ค. 63
63 ซ้ือวัสดุกำรแพทย์ 4,000.00            4,000.00            เฉพำะเจำะจง องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน สธ 0935.06/507 23 มี.ค. 63
64 ค่ำเช่ำสระว่ำน้ ำ 500.00              500.00              เฉพำะเจำะจง นำยรำชัน โรงเรียนไทยนิยม นำยรำชัน โรงเรียนไทยนิยม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
65 ค่ำเช่ำสระว่ำน้ ำ 500.00              500.00              เฉพำะเจำะจง นำยรำชัน โรงเรียนไทยนิยม นำยรำชัน โรงเรียนไทยนิยม รำคำต่ ำ/รำยละเอยีดถูกต้อง/ครบถ้วน  -  -
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