
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง แหล่งเงินทีใ่ช้ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาโครงการเจาะเลือดผู้ปว่ยถงึบา้น (mobile lab) เงินกองทนุ ปกส. 5,000,000.00    5,000,000.00 คัดเลือก บริษทั เนชัน่แนล เฮลทแ์คร์ บริษทั ไลฟ ์ไดแอก็ จ ำกดั คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข สนพ.1/2565 ลว.14/3/65

 ซิสเทม็ส์ จ ำกดั รำคำทีต่กลง 4,100,000.00 และเสนอราคาต่่าสุด

เสนอรำคำ 9,000,000.00

บริษทั ไลฟ ์ไดแอก็ จ ำกดั

เสนอรำคำ 4,200,000.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที ่28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง แหล่งเงินทีใ่ช้ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาบริหารจดัการระบบคอมพวิเตอร์ เงินงบประมาณ 60,474,200.00  59,646,636.00 คัดเลือก บริษทั แอบ็สแตรค คอมพวิเตอร์ จ ากดั บริษทั แอบ็สแตรค คอมพวิเตอร์ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข สนพ.2/2565

และอปุกรณ์ประกอบของส่วนราชการส านกัการแพทย์ ราคาทีเ่สนอ 59,646,636.00 ราคาทีเ่สนอ 59,646,636.00 เปน็ผู้เสนอราคารายเดียว ลว. 29 ต.ค. 2564

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที ่31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง แหล่งเงินทีใ่ช้ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุงานบา้น จ านวน 9 รายการ เงินงบประมาณ 30,740.00        30,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองทวทีรัพย์ ร้านรุ่งเรืองทวทีรัพย์ คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 11-1-65 ลว.15/12/2564

เสนอราคา 30,704.- บาท ราคาทีต่กลง 30,704.- บาท

2 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ เงินงบประมาณ 16,478.00        16,478.00 เฉพาะเจาะจง หจก.นาจา เซลล์&เซอร์วสิ หจก. นาจา เซลล์&เซอร์วสิ คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 21-3-65 ลว.23/12/2564

เสนอราคา 16,478.- บาท ราคาทีต่กลง 16,478.- บาท

3 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองโทรสาร 1 เคร่ือง เงินงบประมาณ 3,210.00          3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยาม โอ.เอ. แอนด์ บริษทั สยาม โอ.เอ. แอนด์ คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 21-4-65 ลว.20/12/2564

เทเลคอม จ ากดั เทเลคอม จ ากดั

เสนอราคา 3,210.- บาท ราคาทีต่กลง 3,210.- บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที ่31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง แหล่งเงินทีใ่ช้ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

/จัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ืออปุกรณ์ส าหรับจดักจิกรม จ านวน 13 รายการ เงินบ ารุงฯ 51,100.00    51,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กติติคุณอมิปอร์ตเอก็ซ์ปอร์ต หจก.กติติคุณอมิปอร์ตเอก็ซ์ปอร์ต คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 1/2565 ลว. 16/11/64

เสนอราคา 51,100.- บาท ราคาทีต่กลง 51,100.- บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง แหล่งเงินทีใ่ช้ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั ฯ เงินงบประมาณ 1,285,500.00    128,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การทหารผ่านศึกฯ องค์การทหารผ่านศึกฯ คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 22-1-65 ลว.13/1/2565

เสนอราคา 1,285,500.- บาท ราคา 1,285,500.- บาท

2 ซ้ือวสัดุและเคร่ืองมอืซ่อมแซม จ านวน 33 รายการ เงินบ ารุงโรงพยาบาล 111,310.00      111,310.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญทรัพย์ ร้านเจริญทรัพย์ คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 2/2565 ลว.25/1/2565

เสนอราคา 111,310.- บาท ราคา 111,310.- บาท

3 จา้งเหมาซ่อมแซมเคร่ืองถา่ยเอกสาร 5 เคร่ือง เงินงบประมาณ 286,653.00 286,653.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยาม โอ.เอ. แอนด์ บริษทั สยาม โอ.เอ. แอนด์ คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 21-5-65 ลว.12/1/65

เทเลคอม จ ากดั เทเลคอม จ ากดั

เสนอราคา 286,653.00 ราคาทีต่กลง 286,653.00

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที ่31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง แหล่งเงินทีใ่ช้ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุ Big Cleaning จ านวน 4 รายการ เงินบ ารุงฯ 8,497.00             8,497.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองทวทีรัพย์ ร้านรุ่งเรืองทวทีรัพย์ คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 3/2565 ลว.2/3/65

เสนอราคา 8,497.- บาท ราคาทีต่กลง 8,497.- บาท

2 ซ้ือโล่งานครบรอบ 48 ป ีแหง่การสถาปนาส านกัการแพทย์ เงินบ ารุงฯ 16,478.00 16,478.00 เฉพาะเจาะจง ไทยรัชฎา ไทยรัชฎา คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 4/2565 ลว.2/3/65

จ านวน 14 อนั เสนอราคา 16,478.- บาท ราคาทีต่กลง 16,478.- บาท

3 ซ้ือวสัดุโครงการ งานครบรอบ 48 ป ีแหง่การสถาปนา เงินบ ารุงฯ 12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสภา  ศรีฉ่ า นางสาวโสภา  ศรีฉ่ า คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 5/2565 ลว.4/3/65

ส านกัการแพทย ์จ านวน 8 รายการ เสนอราคา 12,350.- บาท ราคาทีต่กลง 12,350.- บาท

4 จา้งเหมาบริการและควบคุมจอ LED จ านวน 1 งาน เงินบ ารุงฯ 25,000.00           25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วที ีมเีดีย จ ากดั บริษทั วที ีมเีดีย จ ากดั คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 1/2565 ลว.15/3/65

โครงการงานครบรอบ 48 ป ีแหง่การสถาปนาส านกัการแพทย์ เสนอราคา 25,000.- บาท ราคาทีต่กลง 25,000.- บาท

5 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดเชือ้ เงินกองทนุฯ 6,720,000.00       6,720,000.00 คัดเลือก บริษทั ศรีวรรญามหานคร จ ากดั บริษทั ไทยเมดแล็บ จ ากดั คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 7/2565

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 2 รายการ เสนอราคา 6,111,480.- บาท เสนอราคา 3,514,560.- บาท เสนอราคาต่ าสุด ลว. 25/3/2565

(Boot cover + Shoe cover) บริษทั เฮลธเ์มดิค จ ากดั

เสนอราคา 9,707,040.- บาท

บริษทั ไบโอ อนิโน เทค จ ากดั

เสนอราคา 4,200,000.- บาท

บริษทั ไทยเมดแล็บ จ ากดั

เสนอราคา 3,514,560.- บาท

บริษทั ฮอสปเีทค จ ากดั

เสนอราคา 8,736,000.- บาท

บริษทั พนูภทัร คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั

เสนอราคา 5,752,320.- บาท

บริษทั ชนิ เมดิคอล จ ากดั

เสนอราคา 6,720,000.- บาท

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง แหล่งเงินทีใ่ช้ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

6 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดเชือ้ 8,904,000.00       2,520,000.00        คัดเลือก บริษทั ศรีวรรญามหานคร จ ากดั บริษทั ไบโอ อนิโน เทค จ ากดั คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 8/2565

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 2 รายการ เสนอราคา 2,606,520.- บาท เสนอราคา 2,469,600.- บาท คุณลักษณะฯ ถกูต้อง ลว. 25/3/2565

(Face shield + หมวก Disposable cap) บริษทั เฮลธเ์มดิค จ ากดั

เสนอราคา 9,203,712.- บาท

บริษทั ไบโอ อนิโน เทค จ ากดั

เสนอราคา 2,654,400.- บาท

บริษทั ไฮ เซฟ เมดิคอล จ ากดั

เสนอราคา 2,489,676.- บาท

บริษทั พนูภทัร คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั

เสนอราคา 2,408,784.- บาท

บริษทั ชนิ เมดิคอล จ ากดั

เสนอราคา 2,200,800.- บาท

7 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดเชือ้ 3,528,000.00       3,528,000.00 คัดเลือก บริษทั ศรีวรรญามหานคร จ ากดั บริษทั ฮอสปเีทค จ ากดั คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 9/2565

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 3,559,248.- บาท เสนอราคา 3,376,800.- บาท คุณลักษณะฯ ถกูต้อง ลว. 25/3/2565

(Isolstion gown) บริษทั ไบโอ อนิโน เทค จ ากดั

เสนอราคา 3,024,000.- บาท

บริษทั ไทยเมดแล็บ จ ากดั

เสนอราคา 3,528,000.- บาท

บริษทั ฮอสปเีทค จ ากดั

เสนอราคา 3,376,800.- บาท

บริษทั พนูภทัร คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั

เสนอราคา 3,451,392.- บาท

บริษทั ชนิ เมดิคอล จ ากดั

เสนอราคา 3,024,000.- บาท



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง แหล่งเงินทีใ่ช้ วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป การซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

ส านักงานเลขานุการ ส านักการแพทย์

ข้อมูล ณ วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

8 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดเชือ้ 20,133,120.00      18,480,000.00      คัดเลือก บริษทั ศรีวรรญามหานคร จ ากดั บริษทั ไบโอ อนิโน เทค จ ากดั คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 10/2565

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 18,407,424.- บาท เสนอราคา 9,744,000.- บาท คุณลักษณะฯ ถกูต้อง ลว.31/3/2565

(ชดุ PPE) บริษทั ไบโอ อนิโน เทค จ ากดั

เสนอราคา 9,744,000.- บาท

บริษทั ไทยเมดแล็บ จ ากดั

เสนอราคา 7,694,400.- บาท

บริษทั ฮอสปเีทค จ ากดั

เสนอราคา 16,464,000.- บาท

บริษทั พนูภทัร คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั

เสนอราคา 16,322,208.- บาท

บริษทั ชนิ เมดิคอล จ ากดั

เสนอราคา 8,064,000.- บาท

บริษทั เฮลธเ์มดิค จ ากดั

เสนอราคา 4,365,600.- บาท

9 ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดเชือ้ 3,954,720.00       3,830,400.00        คัดเลือก บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทั ฮอสปเีทค จ ากดั คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไข 11/2565

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 1 รายการ เสนอราคา 3,954,720.- บาท เสนอราคา 3,158,400.- บาท คุณลักษณะฯ ถกูต้อง ลว. 31/3/2565

(หนา้กาก N95) บริษทั ไบโอ อนิโน เทค จ ากดั

เสนอราคา 1,680,000.- บาท

บริษทั ไทยเมดแล็บ จ ากดั

เสนอราคา 2,586,528.- บาท

บริษทั ฮอสปเีทค จ ากดั

เสนอราคา 3,158,400.- บาท

บริษทั ชนิ เมดิคอล จ ากดั

เสนอราคา 1,680,000.- บาท

บริษทั วอร์มล้ิงค์ จ ากดั

เสนอราคา 1,310,400.- บาท


