
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท/หน่วย) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 stool occult blood 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-17001 ลว 7/10/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

2 sputum container 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-17001 ลว 7/10/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

3 Lithium Tube 3,200.00               160.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดั บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-16964 ลว 7/10/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

4 EDTA K3 Tube 3,360.00               168.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดั บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-16964 ลว 7/10/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

5 Troponin T 29,300.00             2,930.00     เฉพาเจาะจง หจก.อินโฟไดนอสติค หจก.อินโฟไดนอสติค เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-16965 ลว 7/10/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

6 Serum Tube 3,360.00               1,680.00     เฉพาเจาะจง บริษทั ทรู ไบโอเมดิคอล จ ากดั บริษทั ทรู ไบโอเมดิคอล จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-16966 ลว 7/10/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

7 Urine Container 2,600.00               1,300.00     เฉพาเจาะจง บริษทั ทรู ไบโอเมดิคอล จ ากดั บริษทั ทรู ไบโอเมดิคอล จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-16966 ลว 7/10/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

8 ชุดตรวจน ้าตาลในเลือด 4,200.00               210.00        เฉพาเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-16967 ลว 7/10/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

9 น ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 39,235.00             39,235.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17172 ลว 10/10/2562

10 น ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 97,616.25             97,616.25   เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17164 ลว 10/10/2562

11 น ้ายาส าหรับตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 72,062.25             72,062.25   เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17163 ลว 10 /10/2562

12 ชุดตรวจน ้าตาลในเลือด (คดักรอง) 44,840.00             295.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-16968 ลว 10/10/2562

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืนตุลาคม 2562

งานเทคนิคการแพทย์

ตุลาคม 2562 

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง



ภายใน 2ปี งบประมาณ

13 เขม็เจาะเลือดปลายน้ิว (คดักรอง) 16,500.00             500.00        บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-16968 ลว 10/10/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

14 ชุดตรวจน ้าตาลในเลือด performa 8,000.00               400.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-16991 ลว 10 /10/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท/หน่วย) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 Leptospirosis IgM/IgG 10,800.00             5,400.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั วินน่ิง ซพัพลาย(นครศรี) จ ากดั บริษทั วินน่ิง ซพัพลาย(นครศรี) จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-17221 ลว 6/11/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

2 Anti-HIV Screening 22,000.00             11,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-17324 ลว 6/11/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

3 OF Reagent 890.00                  890.00        เฉพาะเจาะจง หจก. พี.เอส. เมดิเทค หจก. พี.เอส. เมดิเทค เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-17331 ลว 6/11/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

4 DCIP Reagent 2,980.00               1,490.00     เฉพาะเจาะจง หจก. พี.เอส. เมดิเทค หจก. พี.เอส. เมดิเทค เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-17331 ลว 6/11/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

5 Pregnancy Test 2,000.00               400.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-17332 ลว 6/11/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

6 เขม็เจาะเลือดปลายน้ิว 5,000.00               500.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-17274 ลว 11/11/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

7 HBs Ag Cassette 2,800.00               560.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-17355 ลว 18/11/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

8 Hematocrit Red 1,740.00               580.00        เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D62-17355 ลว 18/11/2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน ตุลาคม 2562

งานเทคนิคการแพทย์

พฤศจิกายน 2562



วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง(บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 Methamphetamine Cassette 6,420.00 321.00 เฉพาะเจาะจง องคก์ารเภสชักรรม องคก์ารเภสชักรรม จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17373 ลว 14 พฤศจิกายน 2562

2 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 82324.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17378 ลว 18 พฤศจิกายน 2562

3 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 86744.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17391 ลว  18 พฤศจิกายน 2562

4 HBs Ag Cassette 560.00

Hematocrit Red 580.00

1 calibrate Biological Safety Cabinet (Class ll) 4280.00 4280.00 เฉพาเจาะจง บริษทั ไบโอ พลสั เมดิคอล จ ากดั บริษทั ไบโอ พลสั เมดิคอล จ ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D63-17476 ลว 2 ธนัวาคม 2562

ภายใน 2ปี งบประมาณ

2 Urine Container 2600.00 1300.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ทรู ไบโอเมดิคอล จ ากดั บริษทั ทรู ไบโอเมดิคอล จ ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17394 ลว 6  ธนัวาคม 2562

3 EDTA K3 Tube 3360.00 168.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดั บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17395 ลว 6  ธนัวาคม 2562

4 ชุดตรวจน ้าตาลในเลือด 31,500.00 210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17415 ลว 6  ธนัวาคม 2562

5 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 48078.88 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17618 ลว 12 ธนัวาคม 2562

6 Serodia HIV 7,700.00 7700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ  ากดั บริษทั คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17439ลว 12 ธนัวาคม 2562

7 RPR Test Kit 1600.00

Syphilis strip (TPHA) 800.00

Anti-HBs 1000.00

8 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 75,607.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17617 ลว 12 ธนัวาคม 2562

1 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 42136.57 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17746 ลว 9 มกราคม 2563

2 น ้านาตรวจวิเคราะห์ดา้นเคมีคลินิก 78624.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั บริษทั เอ.เค.เบอร์ร่ี จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17761 ลว 9 มกราคม 2563

3 เขม็เจาะเลือดปลายน้ิว 5000.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17680 ลว 14 มกราคม 2563

สฎ 0032.303/D62-17412 ลว 12 ธนัวาคม 2562

เดือน มกราคม 2563

3,400.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จดัซ้ือร่วม

วนัที ่1 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง

เดือน พฤศจิกายน 2562

4540.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D62-17355 ลว 18 พฤศจิกายน 2562

เดือน ธนัวาคม 2562



4 Microalbumin Strip Test 17655.00 1765.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ  ากดั เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุดสฎ 0032.303/D63-17698 ลว 14 มกราคม 2563

ภายใน 2ปี งบประมาณ

5 ชุดตรวจน ้าตาลในเลือด 3750.00 187.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จ ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17743 ลว 14 มกราคม 2563

1 Leptospirosis IgM/IgG 5400.00 เป็นราคาท่ีซ้ือหลงัสุด

Scrub Typhus IgG/IgM 5400.00 ภายใน 2ปี งบประมาณ

2 Pregnancy Test 400.00

Stool Occult Blood 950.00

3 Serum Tube 3360.00 168.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดั บริษทั แล็บมาสเตอร์ แอด็วานซ์ จ  ากดั จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17875 ลว 13กุมภาพนัธ์ 2563

4 Anti-HIV Screening 22000.00 11000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17868 ลว 13กุมภาพนัธ์ 2563

เดือน กุมภาพนัธ์ 2563

10800.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วินน่ิง ซพัพลาย(นครศรี) จ ากดั บริษทั วินน่ิง ซพัพลาย(นครศรี) จ ากดั สฎ 0032.303/D63-17863 ลว 12 กุมภาพนัธ์ 2563

3900.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย หจก.บางกอก  ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จดัซ้ือร่วม สฎ 0032.303/D63-17870 ลว 12 กุมภาพนัธ์ 2563


