1

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
1 จ้างเหมาบริการ จานวน 1 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
225,600.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
225,600.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวรุ่งนภา ฟักหอม
นางสาวรุ่งนภา ฟักหอม
225,600.00

2 จ้างเหมาบริการ จานวน 1 รายการ

144,000.00

144,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวฉัตรสุดา โยมยอด
144,000.00

3 จ้างเหมาบริการ จานวน 1 รายการ

144,000.00

144,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอรวรรณ ซุ่มเซ่ง
144,000.00

225,600.00
นางสาวฉัตรสุดา โยมยอด
144,000.00
นางสาวอรวรรณ ซุ่มเซ่ง
144,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สธ 0622.3/010
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

ลว. 11 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/011

และตรงตามความต้องการ

ลว. 11 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/012

และตรงตามความต้องการ

ลว. 11 ต.ค 62

4 จ้างเหมาบริการ จานวน 1 รายการ

212,160.00

212,160.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุดารัตน์ คาภูษา
212,160.00

นางสาวสุดารัตน์ คาภูษา
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
212,160.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/013
ลว. 11 ต.ค 62

5 จ้างเหมาบริการ จานวน 1 รายการ

112,800.00

112,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวสุพัตรา บุตรสิงห์
112,800.00

นางสาวสุพัตรา บุตรสิงห์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
112,800.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/014
ลว. 11 ต.ค 62

6 จ้างเหมาบริการ จานวน 1 รายการ

112,800.00

112,800.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวขวัญฤดี จาปาขาว
112,800.00

7 จ้างเหมาบริการ จานวน 1 รายการ

248,400.00

248,400.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวอิศรา บุญมี
248,400.00

นางสาวขวัญฤดี จาปาขาว
112,800.00
นางสาวอิศรา บุญมี
248,400.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/015

และตรงตามความต้องการ

ลว. 11 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/016

และตรงตามความต้องการ

ลว. 11 ต.ค 62

8 จ้างเหมาบริการ จานวน 1 รายการ

108,000.00

108,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางวิชยา สุคนธมาลี
108,000.00

นางวิชยา สุคนธมาลี
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
108,000.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/017
ลว. 11 ต.ค 62

9 จ้างเหมาบริการ จานวน 1 รายการ

108,000.00

108,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายภูดิศ ดิษฐผึ้ง
108,000.00

นายภูดิศ ดิษฐผึ้ง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
108,000.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/018
ลว. 11 ต.ค 62

2

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
10 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
2,247.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
2,247.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด
2,247.00

11 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 2 รายการ

690.00

690.00 เฉพาะเจาะจง

แผงลอยและตลาด

2,247.00
แผงลอยและตลาด

690.00
12 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 4 รายการ

4,012.50

4,012.50 เฉพาะเจาะจง

13 จ้างซ่อมกล่องควบคุมเครื่องปรับอากาศ

1,605.00

1,605.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 1 รายการ
14 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

บริษัท วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
4,012.50
บริษัท วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด

3,226.05

3,226.05 เฉพาะเจาะจง

76,590.60

76,590.60 เฉพาะเจาะจง

และตรงตามความต้องการ

ลว. 11 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/020

และตรงตามความต้องการ

ลว. 11 ต.ค 62

บริษัท วงค์ชัย บ้านแอร์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
(ประเทศไทย) จากัด
และตรงตามความต้องการ
4,012.50
บริษัท วงค์ชัย บ้านแอร์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
(ประเทศไทย) จากัด

1,605.00
บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จากัด
3,226.05

15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ

690.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สธ 0622.3/019
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด
76,590.60

และตรงตามความต้องการ
1,605.00
บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
3,226.05
บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด
76,590.60

สธ 0622.3/021
ลว. 11 ต.ค 62
สธ 0622.3/022
ลว. 11 ต.ค 62
สธ 0622.3/023

และตรงตามความต้องการ

ลว. 11 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/041

และตรงตามความต้องการ

ลว. 15 ต.ค 62

16 ซื้อสัตว์ทดลอง จานวน 2 รายการ

57,800.00

57,800.00 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
57,800.00

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
57,800.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/041.1
ลว. 15 ต.ค 62

17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

99,456.50

99,456.50 เฉพาะเจาะจง

98,226.00

98,226.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
ซัพพลาย จากัด
และตรงตามความต้องการ
99,456.50
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/042
ลว. 15 ต.ค 62

18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล
ซัพพลาย จากัด
99,456.50
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด
(ประเทศไทย) จากัด
99,456.50

(ประเทศไทย) จากัด
99,456.50

และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/043
ลว. 15 ต.ค 62

3

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
10,272.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
10,272.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จากัด
บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จากัด
10,272.00

20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

97,584.00

97,584.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

10,272.00
บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด

97,584.00
21 จ้างซ่อมแซมโต๊ะห้องปฏิบัติการ จานวน 5 ชุด

90,013.75

90,013.75 เฉพาะเจาะจง

22 จ้างสอบเทียบเครื่องโครมาโทกราฟ

75,341.91

75,341.91 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อีโค แล็บ แอนด์
อินเตอร์เทรด จากัด
90,013.75
บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จากัด

97,584.00

24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

58,101.00

47,080.00

58,101.00 เฉพาะเจาะจง

47,080.00 เฉพาะเจาะจง

25 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

36,915.00

36,915.00 เฉพาะเจาะจง

26 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

82,925.00

82,925.00 เฉพาะเจาะจง

82,925.00
27 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

73,218.50

73,218.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จากัด
73,218.50

และตรงตามความต้องการ

ลว. 15 ต.ค 62
สธ 0622.3/046
ลว. 15 ต.ค 62
สธ 0622.3/047

สธ 0622.3/048

และตรงตามความต้องการ
75,341.91
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

ลว. 15 ต.ค 62

อินดัสทรี จากัด

บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จากัด

สธ 0622.3/045

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

อินดัสทรี จากัด

บริษัท สแควร์อินช์ จากัด
36,915.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

ลว. 15 ต.ค 62

บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล

(ประเทศไทย) จากัด
47,080.00

ลว. 15 ต.ค 62

และตรงตามความต้องการ
บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล
75,341.91
บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด

และตรงตามความต้องการ

บริษัท อีโค แล็บ แอนด์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
อินเตอร์เทรด จากัด
และตรงตามความต้องการ
90,013.75
บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

จานวน 1 รายการ
23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สธ 0622.3/044
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

(ประเทศไทย) จากัด
47,080.00

และตรงตามความต้องการ

บริษัท สแควร์อินช์ จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
36,915.00
และตรงตามความต้องการ
บริษัท ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จากัด
82,925.00

สธ 0622.3/049
ลว. 15 ต.ค 62
สธ 0622.3/050
ลว. 15 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/051

และตรงตามความต้องการ

ลว. 15 ต.ค 62

บริษัท อาร์เคมีก้า แลบ จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
73,218.50
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/052
ลว. 15 ต.ค 62

4

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
28 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 6 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
42,650.20

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
42,650.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์
42,650.20

29 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

14,445.00

14,445.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซน์ พลัส

42,650.20
ห้างหุ้นส่วนจากัด ไซน์ พลัส

14,445.00
30 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

44,426.40

44,426.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

14,445.00
บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

44,426.40
31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ

99,082.00

99,082.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูม เทคโนโลยี จากัด

44,426.40
บริษัท บูม เทคโนโลยี จากัด

99,082.00
32 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

4,066.00

4,066.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 3 รายการ
33 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

2,247.00

2,247.00 เฉพาะเจาะจง

99,082.00

35 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 3 รายการ

6,989.24

4,066.00

6,989.24 เฉพาะเจาะจง

4,066.00 เฉพาะเจาะจง

และตรงตามความต้องการ

ลว. 15 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/054

และตรงตามความต้องการ

ลว. 15 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/055

และตรงตามความต้องการ

ลว. 15 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/056

และตรงตามความต้องการ

ลว. 15 ต.ค 62

บริษัท วงค์ชัย บ้านแอร์

บริษัท วงค์ชัย บ้านแอร์

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/059

(ประเทศไทย) จากัด

(ประเทศไทย) จากัด

และตรงตามความต้องการ

ลว. 15 ต.ค 62

4,066.00
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด

4,066.00
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

2,247.00
34 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สธ 0622.3/053
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

ห้างหุ้นส่วนจากัด

2,247.00

และตรงตามความต้องการ

ลว. 15 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/061

บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
และตรงตามความต้องการ
6,989.24
บริษัท วงค์ชัย บ้านแอร์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

ลว. 16 ต.ค 62

ห้างหุ้นส่วนจากัด

บรรณสารสเตชั่นเนอรี่
6,989.24
บริษัท วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด

(ประเทศไทย) จากัด
4,066.00

สธ 0622.3/060

และตรงตามความต้องการ
4,066.00

สธ 0622.3/062
ลว. 16 ต.ค 62

5

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
36 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
53,232.50

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
53,232.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด
บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด
53,232.50

37 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

59,042.60

59,042.60 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
59,042.60

38 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 3 รายการ

6,002.70

6,002.70 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จากัด
6,002.70

39 ซื้ออะไหล่วัสดุวิทยาศาสตร์

7,062.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 2 รายการ
40 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด
7,062.00

24,396.00

24,396.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด
24,396.00

41 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 9 รายการ

94,050.03

33,309.10

33,309.10 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พรีเซียส ไซเอนซ์ จากัด
33,309.10

43 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 5 รายการ

22,291.85

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
59,042.60
บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จากัด
6,002.70
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด
7,062.00
บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด
24,396.00

และตรงตามความต้องการ

ลว. 16 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/064

และตรงตามความต้องการ

ลว. 16 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/065

และตรงตามความต้องการ

ลว. 17 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/066

และตรงตามความต้องการ

ลว. 17 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/074

และตรงตามความต้องการ

ลว. 18 ต.ค 62

94,050.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
94,050.03

42 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 6 รายการ

53,232.50

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สธ 0622.3/063
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

22,291.85 เฉพาะเจาะจง

บริษัท แอล.เจ. จากัด
22,291.85

94,050.03
บริษัท พรีเซียส ไซเอนซ์ จากัด
33,309.10
บริษัท แอล.เจ. จากัด
22,291.85

สธ 0622.3/075

และตรงตามความต้องการ

ลว. 18 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/076

และตรงตามความต้องการ

ลว. 18 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/077

และตรงตามความต้องการ

ลว. 18 ต.ค 62

6

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
12,500.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
12,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกเคมาร์ท
ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกเคมาร์ท
12,500.00

45 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซายน์ สเปค จากัด

12,500.00
บริษัท ซายน์ สเปค จากัด

19,260.00
46 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์

11,556.00

11,556.00 เฉพาะเจาะจง

จานวน 2 รายการ
47 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 2 รายการ

ห้างหุ้นส่วนจากัด เชีย-รีโอ
คอมพิวเตอร์ (2009)
11,556.00

555.00

555.00 เฉพาะเจาะจง

ตลาดท่าน้านนท์

19,260.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด เชีย-รีโอ
คอมพิวเตอร์ (2009)
11,556.00
ตลาดท่าน้านนท์

555.00
48 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

1,140.00

1,140.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านขายยานราโอสถหมอบัว

555.00
ร้านขายยานราโอสถหมอบัว

1,140.00
49 จ้างจัดทาภาพวาดลายเส้นขาวดาของ

2,000.00

2,000.00 เฉพาะเจาะจง

ต้นหญ้าปักกิ่ง จานวน 1 งาน
50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

นางสาวปาจรีย์ อินทะชุบ

1,140.00
นางสาวปาจรีย์ อินทะชุบ

2,000.00
6,955.00

6,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด

2,000.00
บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด

6,955.00
51 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 1 รายการ

378.00

378.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บีทูเอส จากัด

6,955.00
บริษัท บีทูเอส จากัด

378.00

378.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สธ 0622.3/078
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

ลว. 18 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/079

และตรงตามความต้องการ

ลว. 18 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/080

และตรงตามความต้องการ

ลว. 18 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/081

และตรงตามความต้องการ

ลว. 22 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/082

และตรงตามความต้องการ

ลว. 22 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/085

และตรงตามความต้องการ

ลว. 25 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/086

และตรงตามความต้องการ

ลว. 25 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/090.1

และตรงตามความต้องการ

ลว. 25 ต.ค 62

7

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
52 จ้างซ่อมแซมตู้สารเคมี จานวน 2 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
19,795.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
19,795.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จากัด
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จากัด
19,795.00

53 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

47,401.00

47,401.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกเคมาร์ท
47,401.00

54 จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง HPLC

32,632.86

32,632.86 เฉพาะเจาะจง

จานวน 2 รายการ
55 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 19 รายการ

25,225.25

25,225.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จากัด
32,632.86
บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด
25,225.25

56 ซื้ออะไหล่ตู้ดูดควัน จานวน 1 ชุด

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จากัด
10,700.00

57 ซื้ออะไหล่เครื่อง UPLC จานวน 1 รายการ

14,252.40

14,252.40 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด
14,252.40

58 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 4 รายการ

28,400.00

26,643.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด บางกอกเคมาร์ท
47,401.00
บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์

และตรงตามความต้องการ

ลว. 28 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/092

และตรงตามความต้องการ

ลว. 28 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/093

(ประเทศไทย) จากัด
และตรงตามความต้องการ
32,632.86
บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
25,225.25
บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล จากัด
10,700.00
บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด
14,252.40

26,643.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท บูม เทคโนโลยี จากัด
26,643.00

28,400.00
บริษัท บูม เทคโนโลยี จากัด
26,643.00

28 ต.ค 62
สธ 0622.3/094

และตรงตามความต้องการ

ลว. 28 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/099

และตรงตามความต้องการ

ลว. 29 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/100

และตรงตามความต้องการ

ลว. 29 ต.ค 62

28,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
28,400.00

59 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

19,795.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สธ 0622.3/091
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/101

และตรงตามความต้องการ

ลว. 29 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/102

และตรงตามความต้องการ

ลว. 29 ต.ค 62

8

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
60 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
99,456.50

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
99,456.50 เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล
บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล
ซัพพลาย จากัด

61 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

47,347.50

47,347.50 เฉพาะเจาะจง

ซัพพลาย จากัด

99,456.50
บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล
อินดัสทรี จากัด

62 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

13,610.40

13,610.40 เฉพาะเจาะจง

และตรงตามความต้องการ
99,456.50
บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
อินดัสทรี จากัด

47,347.50
บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จากัด

64 จ้างจัดทาต้นฉบับภาพวาดลายเส้น

14,252.40

1,000.00

14,252.40 เฉพาะเจาะจง

1,000.00 เฉพาะเจาะจง

13,610.40

200.00 เฉพาะเจาะจง

1,600.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง

ลว. 31 ต.ค 62
สธ 0622.3/109

และตรงตามความต้องการ

ลว. 31 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/110

จากัด

จากัด

และตรงตามความต้องการ

ลว. 31 ต.ค 62

14,252.40
นายสิทธิโชค ตระกระจ่าง

14,252.40
นายสิทธิโชค ตระกระจ่าง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

ตลาดท่าน้านนท์

1,000.00
ตลาดท่าน้านนท์

200.00
66 ซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 7 รายการ

สธ 0622.3/108

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

1,000.00
200.00

ลว. 31 ต.ค 62

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

Powdered drug จานวน 1 งาน
65 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จานวน 1 รายการ

และตรงตามความต้องการ

47,347.50
บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

13,610.40
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
สธ 0622.3/107
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน
1,600.00

200.00
ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียน
1,600.00

สธ 0622.3/114

และตรงตามความต้องการ

ลว. 31 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/115

และตรงตามความต้องการ

ลว. 31 ต.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/116

และตรงตามความต้องการ

ลว. 31 ต.ค 62

1

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
1 จ้างซ่อมแซมเครือ่ ง Autoclave/
Hirayama จานวน 1 งาน

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
15,515.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
15,515.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจากัด อุปกรณ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด อุปกรณ์
และ เคมีวิจัย
และ เคมีวิจัย
15,515.00
15,515.00
64,777.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
64,777.80
64,777.80

2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 8 รายการ

64,777.80

3 ซื้ออะไหล่เครือ่ งผลิตน้าบริสุทธิ์
จานวน 4 รายการ

48,824.10

48,824.10 เฉพาะเจาะจง

5,852.90

5,852.90 เฉพาะเจาะจง

5 ซื้อสัตว์ทดลอง จานวน 2 รายการ

10,500.00

10,500.00 เฉพาะเจาะจง

6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ

62,092.10

62,092.10 เฉพาะเจาะจง

7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

67,196.00

67,196.00 เฉพาะเจาะจง

8 ค่าบริการจัดทา LPI
จานวน 1 รายการ

930.90

9 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

72,546.00

4 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/117
และตรงตามความต้องการ
ลว. 1 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/118
และตรงตามความต้องการ
ลว. 1 พ.ย 62

บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส
จากัด
48,824.10
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ.ซี.เอส.
ซีนอน
5,852.90
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
10,500.00
บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั่น จากัด
62,092.10

บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส
จากัด
48,824.10
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ.ซี.เอส.
ซีนอน
5,852.90
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
10,500.00
บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั่น จากัด
62,092.10

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/119
และตรงตามความต้องการ
ลว. 1 พ.ย 62

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล
ซัพพลาย จากัด
67,196.00
930.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั อิ-คัสตอม เซอร์วิส จากัด
930.90

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล
ซัพพลาย จากัด
67,196.00
บริษทั อิ-คัสตอม เซอร์วิส จากัด
930.90

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/126
และตรงตามความต้องการ
ลว. 6 พ.ย 62

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล
ซัพพลาย จากัด
72,546.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/134
และตรงตามความต้องการ
ลว. 7 พ.ย 62

72,546.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล
ซัพพลาย จากัด
72,546.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/123
และตรงตามความต้องการ
ลว. 1 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/124
และตรงตามความต้องการ
ลว. 6 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/125
และตรงตามความต้องการ
ลว. 6 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/133
และตรงตามความต้องการ
ลว. 6 พ.ย 62

2

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
10 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งจ่ายไฟฟ้าสารอง
จานวน 2 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
33,127.20

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
33,127.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ยูโปรเทค จากัด
บริษทั ยูโปรเทค จากัด
33,127.20
33,127.20

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/135
และตรงตามความต้องการ
ลว. 7 พ.ย 62

บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด
11,449.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/136
และตรงตามความต้องการ
ลว. 7 พ.ย 62

11 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ

11,449.00

11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด
11,449.00

12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

30,591.30

30,591.30 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั่น จากัด
30,591.30

บริษทั ซี.อี.คอมบิเนชั่น จากัด
30,591.30

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/137
และตรงตามความต้องการ
ลว. 7 พ.ย 62

13 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

61,685.50

61,685.50 เฉพาะเจาะจง

9,630.00

9,630.00 เฉพาะเจาะจง

15 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

5,307.20

5,307.20 เฉพาะเจาะจง

16 ซื้อตัวอย่าง PTS19600
จานวน 1 รายการ

20,865.00

20,865.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
(ประเทศไทย) จากัด
61,685.50
บริษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล
จากัด
9,630.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
5,307.20
บริษทั แสงวิทย์ ซายน์ จากัด
20,865.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/138
และตรงตามความต้องการ
ลว. 7 พ.ย 62

14 จ้างซ่อมแซมตู้ดูดควัน
จานวน 1 รายการ

บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
(ประเทศไทย) จากัด
61,685.50
บริษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล
จากัด
9,630.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
5,307.20
บริษทั แสงวิทย์ ซายน์ จากัด
20,865.00

17 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

36,915.00

36,915.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด
36,915.00

บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด
36,915.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/146.1
และตรงตามความต้องการ
ลว. 8 พ.ย 62

18 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

36,551.20

36,551.20 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส
จากัด
36,551.20

บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส
จากัด
36,551.20

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/147
และตรงตามความต้องการ
ลว. 8 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/141
และตรงตามความต้องการ
ลว. 7 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/145
และตรงตามความต้องการ
ลว. 7 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/146
และตรงตามความต้องการ
ลว. 8 พ.ย 62

3

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 5 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
28,890.00

20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ

14,640.60

21 จ้างซ่อมแซมโต๊ะห้องปฏิบตั ิการ
จานวน 2 รายการ

63,665.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
28,890.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.เอส. อินเตอร์
บริษทั วี.เอส. อินเตอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
28,890.00
28,890.00
14,640.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั สยาม โอ-แพ็ค จากัด
บริษทั สยาม โอ-แพ็ค จากัด
14,640.60
14,640.60
63,665.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั อีโค แล็บ แอนด์
อินเตอร์เทรด จากัด
63,665.00
3,370.50 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล
ซัพพลาย จากัด
3,370.50
3,509.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
3,509.60
8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 3เอ อินสทรูเม้นท์ จากัด
8,560.00

22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

3,370.50

23 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

3,509.60

24 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

8,560.00

25 ค่าบริการ Inspection เครือ่ ง
JASCO จานวน 1 งาน

5,885.00

5,885.00 เฉพาะเจาะจง

26 จ้างสอบเทียบเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

17,922.50

17,922.50 เฉพาะเจาะจง

27 ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอนนาไลท์ติเคิล
แลบไซน์ จากัด
5,885.00
บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่
เซอร์วิสเซส จากัด
17,922.50
บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จากัด
49,220.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/148
และตรงตามความต้องการ
ลว. 8 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/149
และตรงตามความต้องการ
ลว. 8 พ.ย 62

บริษทั อีโค แล็บ แอนด์
อินเตอร์เทรด จากัด
63,665.00
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล
ซัพพลาย จากัด
3,370.50
บริษทั อิตัลมาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
3,509.60
บริษทั 3เอ อินสทรูเม้นท์ จากัด
8,560.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/150
และตรงตามความต้องการ
ลว. 8 พ.ย 62

บริษทั แอนนาไลท์ติเคิล
แลบไซน์ จากัด
5,885.00
บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่
เซอร์วิสเซส จากัด
17,922.50
บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จากัด
49,220.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/154
และตรงตามความต้องการ
ลว. 11 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/151
และตรงตามความต้องการ
ลว. 11 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/152
และตรงตามความต้องการ
ลว. 11 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/153
และตรงตามความต้องการ
ลว. 11 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/156
และตรงตามความต้องการ
ลว. 12 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/165
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62

4

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
28 ซื้ออะไหล่เครือ่ งกรองอากาศ
จานวน 4 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
22,149.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
22,149.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี.เอส.ที. เทรดดิ้ง จากัด
บริษทั อี.เอส.ที. เทรดดิ้ง จากัด
22,149.00
22,149.00

29 จ้างสอบเทียบเครือ่ ง AAS
จานวน 3 รายการ

55,640.00

55,640.00 เฉพาะเจาะจง

30 จ้างสอบเทียบเครือ่ ง Disintegration
Test System จานวน 1 รายการ

12,000.00

12,000.00 เฉพาะเจาะจง

31 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

24,503.00

32 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

84,102.00

33 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 4 รายการ

15,515.00

34 จ้างสอบเทียบเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

37,450.00

35 จ้างซ่อมแซมเครือ่ งโน๊ตบุ๊ค
จานวน 2 รายการ

5,168.10

36 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

5,778.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/166
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62

บริษทั เพอร์กินเอลเมอร์ จากัด
55,640.00

บริษทั เพอร์กินเอลเมอร์ จากัด
55,640.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/167
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62

บริษทั เมดิตรอน เอ็นจิเนียริง่
จากัด
12,000.00
24,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส
จากัด
24,503.00
84,102.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคัล
อินดัสทรี จากัด
84,102.00
15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด
15,515.00

บริษทั เมดิตรอน เอ็นจิเนียริง่
จากัด
12,000.00
บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส
จากัด
24,503.00
บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคัล
อินดัสทรี จากัด
84,102.00
บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด
15,515.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/168
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62

37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล
เซ็นเตอร์ จากัด
37,450.00
5,168.10 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจากัด เชีย-รีโอ
คอมพิวเตอร์ (2009)
5,168.10
5,778.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วี.เอส. อินเตอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
5,778.00

บริษทั อินซ์เทค เมโทรโลจิคอล
เซ็นเตอร์ จากัด
37,450.00
ห้างหุ้นส่วนจากัด เชีย-รีโอ
คอมพิวเตอร์ (2009)
5,168.10
บริษทั วี.เอส. อินเตอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
5,778.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/172
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/169
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/170
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/171
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/173
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/174
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62

5

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
37 ซื้อหนังสือวิชาการ
จานวน 1 รายการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้งส่วนจากัด
ห้างหุ้งส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
บางกอกเคมาร์ท
9,550.00
9,550.00
เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมโทรซิสเต็มส์
บริษทั เมโทรซิสเต็มส์
คอร์ปอเรชั่น จากัด
คอร์ปอเรชั่น จากัด
7,383.00
7,383.00
เฉพาะเจาะจง
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล
บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล
ซัพพลาย จากัด
ซัพพลาย จากัด
749.00
749.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั เพ็ชรรัตน์ ฟาร์ม่า จากัด
บริษทั เพ็ชรรัตน์ ฟาร์ม่า จากัด
450.00
450.00

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
9,550.00

ราคา
กลาง
9,550.00

38 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ

7,383.00

7,383.00

39 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

749.00

749.00

40 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

450.00

450.00

41 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

12,305.00

12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ที.เครือ่ งมือวิทย์ จากัด
12,305.00

บริษทั พี.ที.เครือ่ งมือวิทย์ จากัด
12,305.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/180
และตรงตามความต้องการ
ลว. 14 พ.ย 62

42 จ้างสอบเทียบเครือ่ งชั่ง
จานวน 9 รายการ

34,788.38

34,788.38 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/181
และตรงตามความต้องการ
ลว. 14 พ.ย 62

43 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

9,362.50

9,362.50 เฉพาะเจาะจง

44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

2,621.50

2,621.50 เฉพาะเจาะจง

45 ซ่อมแซมเครือ่ งปรับอากาศ
จานวน 2 รายการ

3,959.00

3,959.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น
เซ็นเตอร์ จากัด
34,788.38
ห้างหุ้นส่วนจากัด
อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์
9,362.50
บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟคิ
จากัด
2,621.50
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
3,959.00

บริษทั เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น
เซ็นเตอร์ จากัด
34,788.38
ห้างหุ้นส่วนจากัด
อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์
9,362.50
บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟคิ
จากัด
2,621.50
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
3,959.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/175
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/176
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/177
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/179.1
และตรงตามความต้องการ
ลว. 13 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/187
และตรงตามความต้องการ
ลว. 14 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/188
และตรงตามความต้องการ
ลว. 14 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/189
และตรงตามความต้องการ
ลว. 14 พ.ย 62

6

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
795.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
795.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านขายยา
ร้านขายยา
795.00
795.00

9,447.80

9,447.80 เฉพาะเจาะจง

48 จ้างสอบเทียบเครือ่ งหา
จุดหลอมเหลว จานวน 1 รายการ

14,980.00

14,980.00 เฉพาะเจาะจง

49 ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 11 รายการ

33,381.86

33,381.86 เฉพาะเจาะจง

50 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

46,602.78

46,602.78 เฉพาะเจาะจง

51 ซื้ออะไหล่เครือ่ ง UPLC
จานวน 2 รายการ

71,165.70

71,165.70 เฉพาะเจาะจง

52 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ

98,547.00

98,547.00 เฉพาะเจาะจง

9,737.00

9,737.00 เฉพาะเจาะจง

30,000.00

30,000.00 เฉพาะเจาะจง

47 ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 5 รายการ

53 ซื้ออะไหล่เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ
54 ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/189.1
และตรงตามความต้องการ
ลว. 14 พ.ย 62

บริษทั ไปรษณีย์ไทย จากัด /
หจก.โพสท์พลาซ่า แอลเค
9,447.80
บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
(ประเทศไทย) จากัด
14,980.00
บริษทั แอล.เจ. จากัด
33,381.86

บริษทั ไปรษณีย์ไทย จากัด /
หจก.โพสท์พลาซ่า แอลเค
9,447.80
บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
(ประเทศไทย) จากัด
14,980.00
บริษทั แอล.เจ. จากัด
33,381.86

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/189.2
และตรงตามความต้องการ
ลว. 14 พ.ย 62

ห้างหุ้นส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
46,602.78
บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส
จากัด
71,165.70
บริษทั เซสท์-เมด จากัด
98,547.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
46,602.78
บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส
จากัด
71,165.70
บริษทั เซสท์-เมด จากัด
98,547.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/192
และตรงตามความต้องการ
ลว. 15 พ.ย 62

บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
(ประเทศไทย) จากัด
9,737.00
บริษทั ไอ ซี พี น้าดื่ม จากัด
30,000.00

บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
(ประเทศไทย) จากัด
9,737.00
บริษทั ไอ ซี พี น้าดื่ม จากัด
30,000.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/195
และตรงตามความต้องการ
ลว. 15 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/190
และตรงตามความต้องการ
ลว. 15 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/191
และตรงตามความต้องการ
ลว. 15 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/193
และตรงตามความต้องการ
ลว. 15 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/194
และตรงตามความต้องการ
ลว. 15 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/199
และตรงตามความต้องการ
ลว. 18 พ.ย 62
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
55 ซื้ออะไหล่เครือ่ งลดความชื้น
จานวน 3 รายการ
56 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ
57 ซื้ออะไหล่เครือ่ งกรองน้าบริสุทธิ์
จานวน 4 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
13,375.00

25,423.20

5,992.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดรายเออร์ กรุป๊ จากัด
บริษทั ดรายเออร์ กรุป๊ จากัด
13,375.00
13,375.00
25,423.20 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี
(ประเทศไทย) จากัด
25,423.20
บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด
5,992.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/201
และตรงตามความต้องการ
ลว. 18 พ.ย 62

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
115,000.00
บริษทั คอสม่า เมดิคอล จากัด
83,575.00

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
115,000.00
บริษทั คอสม่า เมดิคอล จากัด
83,575.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/203.1
และตรงตามความต้องการ
ลว. 18 พ.ย 62

บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์
จากัด
275.00
3,029.92 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
3,029.92

บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์
จากัด
275.00
บริษทั ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
3,029.92

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/204.1
และตรงตามความต้องการ
ลว. 19 พ.ย 62

นายประทิว กาวีวน
9,800.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/205
และตรงตามความต้องการ
ลว. 21 พ.ย 62

บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี
(ประเทศไทย) จากัด
25,423.20
5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด
5,992.00

58 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

115,000.00

115,000.00 เฉพาะเจาะจง

59 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

83,575.00

83,575.00 เฉพาะเจาะจง

60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จานวน 2 รายการ

275.00

275.00 เฉพาะเจาะจง

61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 1 รายการ

3,029.92

62 ซ่อมแซมท่อ PB
จานวน 2 รายการ

9,800.00

9,800.00 เฉพาะเจาะจง

400.00

400.00 เฉพาะเจาะจง

63 ซื้อโปสเตอร์ จานวน 1 รายการ

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/200
และตรงตามความต้องการ
ลว. 18 พ.ย 62

นายประทิว กาวีวน
9,800.00
ร้าน Sak Sticker

ร้าน Sak Sticker
400.00

400.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/202
และตรงตามความต้องการ
ลว. 18 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/204
และตรงตามความต้องการ
ลว. 19 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/204.2
และตรงตามความต้องการ
ลว. 19 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/206
และตรงตามความต้องการ
ลว. 22 พ.ย 62
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
64 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
3,991.10

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
3,991.10 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจากัด
ห้างหุ้นส่วนจากัด
เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์
เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์
3,991.10
3,991.10
40,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายโสภณ สุกปานแก้ว
นายโสภณ สุกปานแก้ว
40,000.00
40,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/210
และตรงตามความต้องการ
ลว. 26 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/211
และตรงตามความต้องการ
ลว. 27 พ.ย 62

65 จ้างเหมาบริการ
จานวน 1 รายการ

40,000.00

66 จ้างเหมาบริการ
จานวน 1 รายการ

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรัชดาวรรณ สอดส่อง
40,000.00

นางสาวรัชดาวรรณ สอดส่อง
40,000.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/212
และตรงตามความต้องการ
ลว. 27 พ.ย 62

67 จ้างเหมาบริการ
จานวน 1 รายการ

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรมิดา พันธ์หว้า
40,000.00

นางสาวรมิดา พันธ์หว้า
40,000.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/213
และตรงตามความต้องการ
ลว. 27 พ.ย 62

68 จ้างสอบเทียบเครือ่ ง Rudolph
จานวน 1 รายการ

4,280.00

4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด
4,280.00
4,280.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/214
และตรงตามความต้องการ
ลว. 27 พ.ย 62

69 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

8,453.00

8,453.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซายน์ สเปค จากัด
8,453.00

บริษทั ซายน์ สเปค จากัด
8,453.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/215
และตรงตามความต้องการ
ลว. 27 พ.ย 62

70 จ้างสอบเทียบเครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
จานวน 5 รายการ

8,453.00

8,453.00 เฉพาะเจาะจง

898.80 เฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันอาหาร
8,453.00
บริษทั กิบไทย จากัด
898.80

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/216
และตรงตามความต้องการ
ลว. 27 พ.ย 62

898.80

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันอาหาร
8,453.00
บริษทั กิบไทย จากัด
898.80

3,050.00

3,050.00 เฉพาะเจาะจง

71 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ
72 ซื้อตรายาง จานวน 5 รายการ

ร้านพัชรีพร

ร้านพัชรีพร
3,050.00

3,050.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/217
และตรงตามความต้องการ
ลว. 27 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/218
และตรงตามความต้องการ
ลว. 27 พ.ย 62
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
73 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
4,922.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟคิ
บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟคิ
จากัด
จากัด
4,922.00
4,922.00
95,000.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เบคไทย กรุงเทพ
บริษทั เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
อุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
95,000.00
95,000.00
74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั่น จากัด บริษทั อมานี คอร์ปอเรชั่น จากัด
74,900.00
74,900.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/219
และตรงตามความต้องการ
ลว. 27 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/229
และตรงตามความต้องการ
ลว. 29 พ.ย 62

74 ซื้อครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
เครือ่ งทาสไลด์แห้ง
จานวน 1 รายการ
75 ซื้อครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

95,000.00

76 ซื้อครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์ตู้อบร้อน
จานวน 1 รายการ

95,230.00

95,230.00 เฉพาะเจาะจง

77 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

51,360.00

51,360.00 เฉพาะเจาะจง

78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ

19,046.00

19,046.00 เฉพาะเจาะจง

79 จ้างซ่อมแซมเครือ่ ง JASCO
จานวน 2 รายการ

54,356.00

80 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน
ห้องปฏิบตั ิการ จานวน 1 งาน

27,000.00

27,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายนเรศ จันทรนวน
27,000.00

นายนเรศ จันทรนวน
27,000.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/235
และตรงตามความต้องการ
ลว. 29 พ.ย 62

81 ซื้ออะไหล่ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

74,900.00

74,900.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซายน์ สเปค จากัด
74,900.00

บริษทั ซายน์ สเปค จากัด
74,900.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/236
และตรงตามความต้องการ
ลว. 29 พ.ย 62

74,900.00

บริษทั เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
95,230.00
บริษทั แพ็ทโซลูชั่น จากัด
51,360.00

บริษทั เบคไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
95,230.00
บริษทั แพ็ทโซลูชั่น จากัด
51,360.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/230
และตรงตามความต้องการ
ลว. 29 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/231
และตรงตามความต้องการ
ลว. 29 พ.ย 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/232
และตรงตามความต้องการ
ลว. 29 พ.ย 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/233
บริษทั ภาชูปปู า้ คอร์เปอเรชั่น
บริษทั ภาชูปปู า้ คอร์เปอเรชั่น
และตรงตามความต้องการ
จากัด
จากัด
ลว. 29 พ.ย 62
19,046.00
19,046.00
54,356.00 เฉพาะเจาะจงบริษทั แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จากัดบริษทั แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/234
และตรงตามความต้องการ
54,356.00
54,356.00
ลว. 29 พ.ย 62

10

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
82 จ้างบริการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สารมาตรฐาน จานวน 1 รายการ

วงที่จะซื้อ
หรือจ้าง
19,500.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
รายชื่อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
วิธีซื้อหรือจ้าง
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
19,500.00 เฉพาะเจาะจง
นายธนากร อินทชาติ
นายธนากร อินทชาติ
19,500.00
19,500.00

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด สธ 0622.3/237
และตรงตามความต้องการ
ลว. 29 พ.ย 62

1

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
1 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอาการ
จานวน 7 รายการ
2 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วงที่จะซือ้
ราคา วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือจ้าง กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
15,194.00 15,194.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/245
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
และตรงตามความต้องการ
ลว. 2 ธ.ค 62
15,194.00
15,194.00
31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แพ็ทโซลูชนั่ จากัด
บริษทั แพ็ทโซลูชนั่ จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/246
31,030.00
31,030.00
และตรงตามความต้องการ
ลว. 2 ธ.ค 62

3 จ้างซ่อมแซมฝักบัวล้างตาและ
15,194.00 15,194.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล
บริษทั เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
ฝักบัวล้างตัว จานวน 3 รายการ
จากัด
จากัด
และตรงตามความต้องการ
15,194.00
15,194.00
4 ค่าดูแลรักษาตูค้ วบคุมอุณหภูมิ
10,496.70 10,496.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ บริษทั เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
จานวน 3 รายการ
เมดิคอล จากัด
เมดิคอล จากัด
และตรงตามความต้องการ
10,496.70
10,496.70
5 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
50,568.20 50,568.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเซียส ไซเอนซ์ จากัด บริษทั พรีเซียส ไซเอนซ์ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
จานวน 5 รายการ
50,568.20
50,568.20
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/248
ลว. ลว. 2 ธ.ค 62

6 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
13,482.00
13,482.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/250
ลว. 2 ธ.ค 62

7 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง

สธ 0622.3/251
ลว. 2 ธ.ค 62

8 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 2 รายการ

3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
20,330.00
ร้านโชคชัย
3,350.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บางกอกเคมาร์ท
และตรงตามความต้องการ
20,330.00
ร้านโชคชัย
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
3,350.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/247
ลว. 2 ธ.ค 62

สธ 0622.3/249
ลว. 2 ธ.ค 62

สธ 0622.3/255
ลว. 2 ธ.ค 62

2

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
9 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ
10 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วงที่จะซือ้
ราคา วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือจ้าง กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
48,494.54 48,494.54 เฉพาะเจาะจง บริษทั 3เอ อินสทรูเม้นท์ จากัด บริษทั 3เอ อินสทรูเม้นท์ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/257
48,494.54
48,494.54
และตรงตามความต้องการ
ลว. 3 ธ.ค 62
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
17,200.00
20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงวิทย์ ซายน์ จากัด
20,865.00

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
มหาวิทยาลัยมหิดล
และตรงตามความต้องการ
17,200.00
บริษทั แสงวิทย์ ซายน์ จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
20,865.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/258
ลว. 3 ธ.ค 62

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไซเนอจี พลัส จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
19,260.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/260
ลว. 3 ธ.ค 62

13 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 11 รายการ

9,196.65 9,196.65 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จากัด บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
9,196.65
9,196.65
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/261
ลว. 3 ธ.ค 62

14 ซือ้ ตรายาง จานวน 6 รายการ

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง

1,680.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
1,680.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/269
ลว. 3 ธ.ค 62

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์
จากัด
1,000.00
38,835.65 38,835.65 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
38,835.65

บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
จากัด
และตรงตามความต้องการ
1,000.00
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บางกอกเคมาร์ท
และตรงตามความต้องการ
38,835.65

สธ 0622.3/273
ลว. 3 ธ.ค 62

11 ซือ้ ตัวอย่าง PTS19700
จานวน 1 รายการ
12 จ้างสอบเทียบเครื่องอ่าน
ปฏิกริ ิยาบนไมโครเพลท จานวน
1 เครื่อง

15 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ
16 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไซเนอจี พลัส จากัด
19,260.00

ร้านพัชรีพร

ร้านพัชรีพร

สธ 0622.3/259
ลว. 3 ธ.ค 62

สธ 0622.3/274
ลว. 4 ธ.ค 62

3

แบบ สขร. 1

18 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 5 รายการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วงที่จะซือ้
ราคา วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือจ้าง กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/275
อินฟินติ ี้ สแตนดาร์ด
อินฟินติ ี้ สแตนดาร์ด
และตรงตามความต้องการ
ลว. 4 ธ.ค 62
32,528.00
32,528.00
96,621.00 96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด
บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/276
96,621.00
96,621.00
และตรงตามความต้องการ
ลว. 4 ธ.ค 62

19 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์

65,002.50 65,002.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
17 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

จานวน 2 รายการ

65,002.50

20 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 7 รายการ

22,052.70 22,052.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั วีอาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ์
จากัด
22,052.70
95,300.00 95,300.00 เฉพาะเจาะจง
นายนเรศ จันทรนวน
95,300.00

21 ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมประตู
อาคาร 4 จานวน 4 รายการ
22 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

43,656.00 43,656.00 เฉพาะเจาะจง

23 ซ่อมแซมเก้าอีส้ แตนเลสห้อง
ปฏิบตั กิ าร จานวน 5 รายการ

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง

24 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 9 รายการ

95,465.40 95,465.40 เฉพาะเจาะจง

บริษทั บางกอก แอดวานซ์
เทคโนโลยี่ จากัด
43,656.00
บริษทั วี.เอส. อินเตอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
10,700.00
บริษทั สมโชค มาร์เก็ตติง้
(2007) จากัด
95,465.40

65,002.50

และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/277
ลว. 4 ธ.ค 62

บริษทั วีอาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ์ รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
จากัด
และตรงตามความต้องการ
22,052.70
นายนเรศ จันทรนวน
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
95,300.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/278
ลว. 4 ธ.ค 62

บริษทั บางกอก แอดวานซ์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
เทคโนโลยี่ จากัด
และตรงตามความต้องการ
43,656.00
บริษทั วี.เอส. อินเตอร์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
และตรงตามความต้องการ
10,700.00
บริษทั สมโชค มาร์เก็ตติง้
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
(2007) จากัด
และตรงตามความต้องการ
95,465.40

สธ 0622.3/280
ลว. 4 ธ.ค 62

สธ 0622.3/279
ลว. 4 ธ.ค 62

สธ 0622.3/281
ลว. 4 ธ.ค 62
สธ 0622.3/282
ลว. 4 ธ.ค 62

4

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
25 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ
26 จ้างสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วงที่จะซือ้
ราคา วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือจ้าง กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
13,663.90 13,663.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/283
13,663.90
13,663.90
และตรงตามความต้องการ
ลว. 4 ธ.ค 62
3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แคลิเบรชัน่ แลบอราทอรี บริษทั แคลิเบรชัน่ แลบอราทอรี รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
จากัด
จากัด
และตรงตามความต้องการ
3,317.00
3,317.00
9,504.28 9,504.28 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด
บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
9,504.28
9,504.28
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/284
ลว. 4 ธ.ค 62

28 ซือ้ อะไหล่ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง

29 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง

30 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

1,316.10 1,316.10 เฉพาะเจาะจง

31 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

27 ซือ้ อะไหล่ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

32 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ

สธ 0622.3/285
ลว. 4 ธ.ค 62

บริษทั เอ็น พี อาร์ ไซน์
แอนด์ เมดิคอล จากัด
5,243.00
บริษทั ซายน์ไบร์ท จากัด
4,494.00

บริษทั เอ็น พี อาร์ ไซน์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
แอนด์ เมดิคอล จากัด
และตรงตามความต้องการ
5,243.00
บริษทั ซายน์ไบร์ท จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
4,494.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/286
ลว. 4 ธ.ค 62

บริษทั ธีระเทรดดิง้ จากัด
1,316.10

บริษทั ธีระเทรดดิง้ จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
1,316.10
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/288
ลว. 4 ธ.ค 62

3,200.01 3,200.01 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
จากัด
จากัด
และตรงตามความต้องการ
3,200.01
3,200.01
7,768.20 7,768.20 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วีเจ ไอที จากัด
บริษทั วีเจ ไอที จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
7,768.20
7,768.20
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/289
ลว. 4 ธ.ค 62

สธ 0622.3/287
ลว. 4 ธ.ค 62

สธ 0622.3/290
ลว. 4 ธ.ค 62

5

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
33 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วงที่จะซือ้
ราคา วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือจ้าง กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/292
21,400.00

21,400.00

และตรงตามความต้องการ

ลว. 9 ธ.ค 62

34 จ้างสอนการใช้โปรแกรม
Multi-Component
จานวน 1 รายการ

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราไซแอนติฟิค จากัด บริษทั พาราไซแอนติฟิค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
5,350.00
5,350.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/293
ลว. 9 ธ.ค 62

35 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง

สธ 0622.3/294
ลว. 9 ธ.ค 62

36 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 8 รายการ
37 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ
38 ซ่อมแซมเครื่อง Shaker
Incubator จานวน 1 รายการ
39 ซ่อมแซมเครื่อง HPLC
จานวน 1 รายการ
40 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชีย-รีโอ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชีย-รีโอ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
คอมพิวเตอร์ (2009)
คอมพิวเตอร์ (2009)
และตรงตามความต้องการ
5,885.00
5,885.00
2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
และตรงตามความต้องการ
2,140.00
2,140.00
9,041.50 9,041.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
9,041.50
9,041.50
และตรงตามความต้องการ
535.00

535.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เอพเพนดอร์ฟ
บริษทั เอพเพนดอร์ฟ
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
และตรงตามความต้องการ
535.00
535.00
3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด
บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
3,852.00
3,852.00
และตรงตามความต้องการ
76,184.00 76,184.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค
จากัด
76,184.00

บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
จากัด
และตรงตามความต้องการ
76,184.00

สธ 0622.3/295
ลว. 9 ธ.ค 62
สธ 0622.3/296
ลว. 9 ธ.ค 62
สธ 0622.3/297
ลว. 9 ธ.ค 62
สธ 0622.3/298
ลว. 9 ธ.ค 62
สธ 0622.3/302
ลว. 11 ธ.ค 62
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
41 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ
42 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 103 รายการ
43 ซือ้ ตรายาง จานวน 3 รายการ

44 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 4 รายการ
45 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 2 รายการ
46 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ
47 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ
48 จ้างสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์
จานวน 25 รายการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วงที่จะซือ้
ราคา วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือจ้าง กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
23,582.00 23,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จากัด บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/303
23,582.00
23,582.00
และตรงตามความต้องการ
ลว. 11 ธ.ค 62
89,221.95 89,221.95 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
และตรงตามความต้องการ
89,221.95
ร้านพัชรีพร
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
540.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/304
ลว. 11 ธ.ค 62

บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค
บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
จากัด
จากัด
และตรงตามความต้องการ
4,986.20
4,986.20
1,197.00 1,197.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์
บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
จากัด
จากัด
และตรงตามความต้องการ
1,197.00
1,197.00
89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/306
ลว. 11 ธ.ค 62

540.00

540.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
89,221.95
ร้านพัชรีพร
540.00

4,986.20 4,986.20 เฉพาะเจาะจง

89,880.00
99,296.00 99,296.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั สมโชค มาร์เก็ตติง้
(2007) จากัด
99,296.00
35,096.00 35,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ควอลิตี้ รีบอร์น จากัด
35,096.00

89,880.00

และตรงตามความต้องการ

บริษทั สมโชค มาร์เก็ตติง้
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
(2007) จากัด
และตรงตามความต้องการ
99,296.00
บริษทั ควอลิตี้ รีบอร์น จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
35,096.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/305
ลว. 11 ธ.ค 62

สธ 0622.3/310.1
ลว. 11 ธ.ค 62
สธ 0622.3/311
ลว. 12 ธ.ค 62
สธ 0622.3/312
ลว. 12 ธ.ค 62
สธ 0622.3/313
ลว. 12 ธ.ค 62

7

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
49 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ
50 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ
51 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 1 รายการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วงที่จะซือ้
ราคา วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือจ้าง กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จากัด บริษทั เอส.ไอ.เทคโนโลยี จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/314
83,460.00
83,460.00
และตรงตามความต้องการ
ลว. 12 ธ.ค 62
5,103.90 5,103.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
5,103.90
5,103.90
และตรงตามความต้องการ
380.00

380.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคชัย
380.00

52 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

39,882.11 39,882.11 เฉพาะเจาะจง

53 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

59,706.00 59,706.00 เฉพาะเจาะจง

54 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 4 รายการ

42,880.25 42,880.25 เฉพาะเจาะจง

55 ซือ้ วัสดุไฟฟ้า
จานวน 11 รายการ

36,443.13 36,443.13 เฉพาะเจาะจง

56 จ้างซ่อมแซมเครื่อง Freeze Dry
จานวน 1 รายการ

ร้านโชคชัย

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
39,882.11
บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค
จากัด
59,706.00
บริษทั ดีแบค (ประเทศไทย)
จากัด
42,880.25
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
36,443.13
บริษทั เอสพีซี อาร์ที จากัด
1,605.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
380.00
และตรงตามความต้องการ

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
39,882.11
บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค
จากัด
59,706.00
บริษทั ดีแบค (ประเทศไทย)
จากัด
42,880.25
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
36,443.13
บริษทั เอสพีซี อาร์ที จากัด
1,605.00

สธ 0622.3/319
ลว. 12 ธ.ค 62
สธ 0622.3/320
ลว. 12 ธ.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/321
ลว. 13 ธ.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/322
ลว. 13 ธ.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/323
ลว. 13 ธ.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/324
ลว. 13 ธ.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/326
ลว. 13 ธ.ค 62

8

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
57 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 4 รายการ

วงที่จะซือ้
ราคา
หรือจ้าง กลาง
14,177.50 14,177.50

58 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

20,330.00 20,330.00

59 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 10 รายการ

56,148.25 56,148.25

60 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 25 รายการ

51,177.03 51,177.03

61 จ้างสอบเทียบเครื่องหาการ
ละลายงตัวยา
จานวน 1 รายการ

85,600.00 85,600.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค
บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค
จากัด
จากัด
14,177.50
14,177.50
เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
บางกอกเคมาร์ท
20,330.00
20,330.00
เฉพาะเจาะจง บริษทั สมโชค มาร์เก็ตติง้
บริษทั สมโชค มาร์เก็ตติง้
(2007) จากัด
(2007) จากัด
56,148.25
56,148.25
เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
51,177.03
51,177.03
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์
บริษทั เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
85,600.00
85,600.00
เฉพาะเจาะจง ร้านขายอุปกรณ์กอ่ สร้าง
ร้านขายอุปกรณ์กอ่ สร้าง
610.00
610.00

เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/331
และตรงตามความต้องการ
ลว. 16 ธ.ค 62
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/332
ลว. 16 ธ.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/333
ลว. 16 ธ.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/334
ลว. 16 ธ.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/335
ลว. 16 ธ.ค 62

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/337.1
ลว. 16 ธ.ค 62

63 จ้างสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

71,155.00 71,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บางกอกไฮแล็บ จากัด บริษทั บางกอกไฮแล็บ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
71,155.00
71,155.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/338
ลว. 17 ธ.ค 62

64 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 2 รายการ

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง

สธ 0622.3/339
ลว. 17 ธ.ค 62

62 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 2 รายการ

610.00

610.00

บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
10,700.00

บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
(ประเทศไทย) จากัด
และตรงตามความต้องการ
10,700.00

9

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
65 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 1 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
135.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
135.00 เฉพาะเจาะจง
หจก.รุ่งดารงค์
หจก.รุ่งดารงค์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/341
135.00
135.00
และตรงตามความต้องการ
ลว. 19 ธ.ค 62

66 จ้างซ่อมบารุงอุปกรณ์เก็บข้อมูล
อุณหภูมติ เู้ ย็น จานวน 1 งาน

41,601.60 41,601.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดี-เทค ซิสเทม จากัด
41,601.60

บริษทั ดี-เทค ซิสเทม จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
41,601.60
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/342
ลว. 20 ธ.ค 62

67 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

33,036.25 33,036.25 เฉพาะเจาะจง

บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
จากัด
และตรงตามความต้องการ
33,036.25
ร้านเจเจ กุญแจ / ลาใยดีวุ่น
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
270.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/343
ลว. ลว. 20 ธ.ค 62

บริษทั ไซเนอจี พลัส จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
6,955.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/344
ลว. ลว. 23 ธ.ค 62

68 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 2 รายการ
69 จ้างบริการตรวจเช็คประสิทธิภาพ
เครื่องอ่านปฏิกริ ิยาบนไมโคร
เพลท จานวน 1 เครื่อง
70 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 4 รายการ

270.00

บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส
จากัด
33,036.25
270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจเจ กุญแจ / ลาใยดีวุ่น
270.00

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ไซเนอจี พลัส จากัด
6,955.00

11,021.00 11,021.00 เฉพาะเจาะจง

สธ 0622.3/343.1
ลว. 20 ธ.ค 62

บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
และตรงตามความต้องการ
11,021.00
11,021.00
71 จ้างซ่อมแซมเครื่องจ่ายไฟสารอง 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ชนุตม์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด บริษทั ชนุตม์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
จานวน 4 รายการ
36,380.00
36,380.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/347
ลว. 24 ธ.ค 62

72 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

สธ 0622.3/349
ลว. 24 ธ.ค 62

2,503.80 2,503.80 เฉพาะเจาะจง

บริษทั กิบไทย จากัด
2,503.80

บริษทั กิบไทย จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
2,503.80
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/348
ลว. 24 ธ.ค 62
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
73 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ
74 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 7 รายการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วงที่จะซือ้
ราคา วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือจ้าง กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
5,630.70 5,630.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จากัด (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล จากัด (มหาชน) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/350
5,630.70
5,630.70
และตรงตามความต้องการ
ลว. 24 ธ.ค 62
8,096.00 8,096.00 เฉพาะเจาะจง

75 ซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง
จานวน 1 รายการ

500.00

76 ค่าผ่านทางพิเศษ
จานวน 1 รายการ

140.00

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จากัด
8,096.00
500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน)
500.00

บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
กระดาษบางปะอิน จากัด
และตรงตามความต้องการ
8,096.00
บริษทั ปตท. จากัด (มหาชน) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
500.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/354.1
ลว. 26 ธ.ค 62

140.00 เฉพาะเจาะจง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
140.00
140.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/354.2
ลว. 26 ธ.ค 62

77 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 4 รายการ

18,275.60 18,275.60 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วีเจ ไอที จากัด
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
18,275.60
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/355
ลว. 27 ธ.ค 62

78 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 4 รายการ

96,514.00 96,514.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
96,514.00
96,514.00
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/356
ลว. 27 ธ.ค 62

79 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

42,459.21 42,459.21 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด
บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
42,459.21
42,459.21
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/357
ลว. 27 ธ.ค 62

80 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 3 รายการ

740.00

740.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วีเจ ไอที จากัด
18,275.60

สธ 0622.3/351
ลว. 24 ธ.ค 62

บริษทั ไปรษณีย์ไทย จากัด
740.00

บริษทั ไปรษณีย์ไทย จากัด
740.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด

สธ 0622.3/358.1

และตรงตามความต้องการ

ลว. 27 ธ.ค 62

1

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
1 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 5 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
64,949.00

2 จ้างซ่อมแซมตูเ้ ย็น
จานวน 1 รายการ

2,500.00

3 จ้างตรวจเช็คเครื่องทาความเย็น
จานวน 1 รายการ

7,490.00

4 จ้างติดตัง้ ผนังอลูมเิ นียม
จานวน 2 รายการ

12,100.00

5 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ

60,000.00

6 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 80,250.00
จานวน 1 รายการ
7 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

3,038.80

8 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

4,494.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
64,949.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด
บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/359
และตรงตามความต้องการ
64,949.00
64,949.00
ลว. 2 ม.ค 63
2,500.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เตียวฮงสีลม จากัด
2,500.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั เตียวฮงสีลม จากัด
และตรงตามความต้องการ
2,500.00

สธ 0622.3/360
ลว. 2 ม.ค 63

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลูลงิ่ ไลน์ อินโนเวชัน่
จากัด
7,490.00
12,100.00 เฉพาะเจาะจง
นายนเรศ จันทรนวน
12,100.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั คลูลงิ่ ไลน์ อินโนเวชัน่
และตรงตามความต้องการ
จากัด
7,490.00
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
นายนเรศ จันทรนวน
และตรงตามความต้องการ
12,100.00

สธ 0622.3/361
ลว. 2 ม.ค 63

60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 99 เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด บริษทั 99 เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
60,000.00
60,000.00

สธ 0622.3/366
ลว. 3 ม.ค 63

80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด
80,250.00

บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
80,250.00

สธ 0622.3/367
ลว. 3 ม.ค 63

3,038.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย) บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
จากัด
จากัด
3,038.80
3,038.80
4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
4,494.00
4,494.00

สธ 0622.3/368
ลว. 3 ม.ค 63

สธ 0622.3/365
ลว. 3 ม.ค 63

สธ 0622.3/369
ลว. 3 ม.ค 63

2

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
9 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 2 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
740.00

10 จ้างติดตัง้ ผนังกัน้ ห้อง
จานวน 3 รายการ

61,600.00

11 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

5,885.00

12 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

23,540.00

13 จ้างสอบเทียบเครื่องเทอร์โมมิเตอร์
จานวน 31 รายการ

27,686.25

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
740.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านโชคชัย
ร้านโชคชัย
สธ 0622.3/370
และตรงตามความต้องการ
740.00
740.00
ลว. 3 ม.ค 63
61,600.00 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
นายนเรศ จันทรนวน
และตรงตามความต้องการ
61,600.00

สธ 0622.3/372
ลว. 8 ม.ค 63

5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ที.เครื่องมือวิทย์ จากัด บริษทั พี.ที.เครื่องมือวิทย์ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
5,885.00
5,885.00

สธ 0622.3/373
ลว. 8 ม.ค 63

23,540.00 เฉพาะเจาะจง

นายนเรศ จันทรนวน
61,600.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินฟินติ ี้
สแตนดาร์ด
23,540.00
27,686.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั จี.ไอ. อินดัสทรี จากัด
27,686.25

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด อินฟินติ ี้
และตรงตามความต้องการ
สแตนดาร์ด
23,540.00
บริษทั จี.ไอ. อินดัสทรี จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
27,686.25

สธ 0622.3/376
ลว. 9 ม.ค 63
สธ 0622.3/377
ลว. 9 ม.ค 63

14 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

8,613.50

8,613.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ที.เครื่องมือวิทย์ จากัด บริษทั พี.ที.เครื่องมือวิทย์ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
8,613.50
8,613.50

สธ 0622.3/378
ลว. 9 ม.ค 63

15 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 3 รายการ

1,133.93

1,133.93 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีโอแอล จากัด (มหาชน) บริษทั ซีโอแอล จากัด (มหาชน) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
1,133.93
1,133.93

สธ 0622.3/378.1
ลว. 9 ม.ค 63

42,800.00

42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซาดีนี่ ไซเอนทิฟฟิค จากัด บริษทั ซาดีนี่ ไซเอนทิฟฟิค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
42,800.00
42,800.00

สธ 0622.3/383
ลว. 13 ม.ค 63

16 จ้างสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์
ขนาดอนุภาค จานวน 1 เครื่อง

3

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
17 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผล
การดาเนินการกัญชาทาง
การแพทย์ จานวน 500 เล่ม
18 จ้างสอบเทียบเครื่องครุภณ
ั ฑ์
วิทยาศาสตร์ จานวน 2 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
80,250.00

19 จ้างสอบเทียบเครื่องครุภณ
ั ฑ์
วิทยาศาสตร์ จานวน 30 รายการ

32,677.80

14,124.00

20 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

2,140.00

21 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 5 รายการ

4,879.20

22 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 33,785.25
จานวน 11 รายการ
23 จ้างติดตัง้ Gas Pipe สาหรับ
แก๊ส Ar&O2 จานวน 1 งาน

85,493.00

24 จ้างบารุงรักษาระบบบริหาร
จัดการเว็ปไซต์ จานวน 1 รายการ

33,029.83

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ บริษทั ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/384
และตรงตามความต้องการ
จากัด
จากัด
ลว. 13 ม.ค 63
80,250.00
80,250.00
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพีซี อาร์ที จากัด
บริษทั เอสพีซี อาร์ที จากัด
สธ 0622.3/385
และตรงตามความต้องการ
14,124.00
14,124.00
ลว. 13 ม.ค 63
32,677.80 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
และตรงตามความต้องการ
เพื่อสถาบันอาหาร
เพื่อสถาบันอาหาร
32,677.80
32,677.80
2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
2,140.00
2,140.00

4,879.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี
(ประเทศไทย) จากัด
4,879.20
33,785.25 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสพีซี อาร์ที จากัด
33,785.25

สธ 0622.3/386
ลว. 13 ม.ค 63
สธ 0622.3/387
ลว. 13 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี
และตรงตามความต้องการ
(ประเทศไทย) จากัด
4,879.20
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั เอสพีซี อาร์ที จากัด
และตรงตามความต้องการ
33,785.25

สธ 0622.3/388
ลว. 13 ม.ค 63

85,493.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อัลติแมค คอมเมอร์เซียล บริษทั อัลติแมค คอมเมอร์เซียล รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
จากัด
จากัด
85,493.00
85,493.00
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
33,029.83 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วีเว็บพลัส จากัด
บริษทั วีเว็บพลัส จากัด
และตรงตามความต้องการ
33,029.83
33,029.83

สธ 0622.3/394
ลว. 14 ม.ค 63

สธ 0622.3/393
ลว. 14 ม.ค 63

สธ 0622.3/395
ลว. 14 ม.ค 63

4

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
25 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
83,888.00

26 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

8,132.00

27 ค่าบริการจัดทา LPI
จานวน 2 รายการ

930.90

28 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 4 รายการ

492.00

29 จ้างถ่ายเอกสาร
จานวน 1 รายการ

750.00

30 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

24,396.00

31 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 5 รายการ
32 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 5 รายการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แล็บ โซลูชนั่ แอนด์
บริษทั แล็บ โซลูชนั่ แอนด์
สธ 0622.3/396
และตรงตามความต้องการ
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
ลว. 14 ม.ค 63
83,888.00
83,888.00
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
8,132.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั โคลอสซอล
บริษทั โคลอสซอล
สธ 0622.3/397
และตรงตามความต้องการ
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
ลว. 14 ม.ค 63
8,132.00
8,132.00
930.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั อี-คัสตอม เซอร์วิส จากัด บริษทั อี-คัสตอม เซอร์วิส จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/401
และตรงตามความต้องการ
930.90
930.90
ลว. 14 ม.ค 63
492.00 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
ร้านเพทายเอ็นเตอร์ไพรส์
และตรงตามความต้องการ
492.00

สธ 0622.3/401.1
ลว. 14 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์
บริษทั แมจิก เอ็นเตอร์ไพรส์
และตรงตามความต้องการ
จากัด
จากัด
750.00
750.00
24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
24,396.00
24,396.00

สธ 0622.3/401.2
ลว. 14 ม.ค 63

25,733.50

25,733.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
25,733.50
25,733.50

สธ 0622.3/403
ลว. 15 ม.ค 63

94,737.80

94,737.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั วีอาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ์
จากัด
94,737.80

สธ 0622.3/404
ลว. 15 ม.ค 63

ร้านเพทายเอ็นเตอร์ไพรส์
492.00

บริษทั วีอาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ์ รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
จากัด
94,737.80

สธ 0622.3/402
ลว. 15 ม.ค 63

5

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
33 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ
34 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ
35 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
2,000.90

3,103.00

18,726.00

จานวน 1 รายการ
36 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

4,547.50

37 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ

799.00

38 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

300.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
2,000.90 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/405
และตรงตามความต้องการ
2,000.90
2,000.90
ลว. 15 ม.ค 63
3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แคลิเบรชัน่ แลบอราทอรี บริษทั แคลิเบรชัน่ แลบอราทอรี รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
จากัด
จากัด
3,103.00
3,103.00
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
18,726.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี.
ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี.
และตรงตามความต้องการ
เจนเนอรัลเทรดดิง้
เจนเนอรัลเทรดดิง้
18,726.00
4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั
อินดัสทรี จากัด
4,547.50
799.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
799.00
300.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านขายยา

สธ 0622.3/408
ลว. 16 ม.ค 63

18,726.00
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั
และตรงตามความต้องการ
อินดัสทรี จากัด
4,547.50
บริษทั เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
799.00

สธ 0622.3/413.1
ลว. 16 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
300.00

สธ 0622.3/413.2
ลว. 16 ม.ค 63

ร้านขายยา
300.00

สธ 0622.3/406
ลว. 15 ม.ค 63

สธ 0622.3/409
ลว. 16 ม.ค 63

39 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 23 รายการ

82,368.60

82,368.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไว้ท์กรุ๊ป จากัด (มหาชน) บริษทั ไว้ท์กรุ๊ป จากัด (มหาชน) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
82,368.60
82,368.60

สธ 0622.3/414
ลว. 17 ม.ค 63

40 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 7 รายการ

51,499.10

51,499.10 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จากัด
51,499.10

สธ 0622.3/415
ลว. 17 ม.ค 63

บริษทั เอเพกซ์ เคมิเคิล จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
51,499.10

6

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
41 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
22,844.50

42 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

14,445.00

43 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 2 รายการ

670.00

44 จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
HP M1132MFP จานวน 1 เครื่อง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
22,844.50 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สธ 0622.3/416
และตรงตามความต้องการ
บางกอกเคมาร์ท
บางกอกเคมาร์ท
ลว. 17 ม.ค 63
22,844.50
22,844.50
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอนวายเมด จากัด
บริษทั เอนวายเมด จากัด
สธ 0622.3/417
และตรงตามความต้องการ
14,445.00
14,445.00
ลว. 17 ม.ค 63
670.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคชัย

ร้านโชคชัย
670.00

2,675.00

2,675.00 เฉพาะเจาะจง

45 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

17,200.00

17,200.00 เฉพาะเจาะจง

46 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

17,200.00

17,200.00 เฉพาะเจาะจง

47 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

11,823.50

11,823.50 เฉพาะเจาะจง

48 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

13,000.50

13,000.50 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
670.00

สธ 0622.3/422
ลว. 17 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/423
ลว. 17 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/424
ลว. 17 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/425
ลว. 17 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/426
ลว. 20 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/427
ลว. 20 ม.ค 63

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชีย-รีโอ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชีย-รีโอ
คอมพิวเตอร์ (2009)
คอมพิวเตอร์ (2009)
2,675.00
2,675.00
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
17,200.00
17,200.00
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
17,200.00
17,200.00
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
บางกอกเคมาร์ท
11,823.50
11,823.50
บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด
13,000.50
13,000.50
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
49 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
19,474.00

50 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

26,777.82

51 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 1 รายการ

380.00

52 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

37,236.54

53 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

86,250.00

54 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 5 รายการ

24,032.20

55 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ

33,662.20

56 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 3 รายการ

4,066.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
19,474.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ.ซี.เอส.ซีนอน รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/432
และตรงตามความต้องการ
19,474.00
19,474.00
ลว. 20 ม.ค 63
26,777.82 เฉพาะเจาะจง บริษทั โนวา ไลฟ์ ซายน์ จากัด
26,777.82

บริษทั โนวา ไลฟ์ ซายน์ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
26,777.82

380.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์
บริษทั ซีเอสเค โฮมเซ็นเตอร์
จากัด
จากัด
380.00
380.00
37,236.54 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
บางกอกเคมาร์ท
37,236.54
37,236.54
86,250.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
86,250.00
86,250.00
24,032.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์
24,032.20
24,032.20
33,662.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี
(ประเทศไทย) จากัด
33,662.20
4,066.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
4,066.00

สธ 0622.3/433
ลว. 20 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/433.1
ลว. 20 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/434
ลว. 21 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/435
ลว. 21 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/436
ลว. 21 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั เอ็น เค แลบอราทอรี
และตรงตามความต้องการ
(ประเทศไทย) จากัด
33,662.20
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
และตรงตามความต้องการ
(ประเทศไทย) จากัด
4,066.00

สธ 0622.3/437
ลว. 21 ม.ค 63
สธ 0622.3/438
ลว. 22 ม.ค 63
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
57 จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ
58 ซือ้ วัสดุไฟฟ้า จานวน 2 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
9,095.00

160.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
9,095.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชีย-รีโอ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชีย-รีโอ
สธ 0622.3/439
และตรงตามความต้องการ
คอมพิวเตอร์ (2009)
คอมพิวเตอร์ (2009)
ลว. 23 ม.ค 63
9,095.00
9,095.00
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
160.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านโชคชัย
ร้านโชคชัย
สธ 0622.3/441.1
และตรงตามความต้องการ
160.00
160.00
ลว. 23 ม.ค 63

59 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 2 รายการ

10,700.00

10,700.00 เฉพาะเจาะจง

60 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ

49,220.00

49,220.00 เฉพาะเจาะจง

61 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ

57,800.00

57,800.00 เฉพาะเจาะจง

62 ซือ้ อะไหล่ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

39,376.00

39,376.00 เฉพาะเจาะจง

63 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 5 รายการ

93,651.75

93,651.75 เฉพาะเจาะจง

64 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

11,449.00

11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พาราไซแอนติฟิค จากัด
11,449.00

บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
10,700.00
บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จากัด
49,220.00
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
57,800.00
บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส
จากัด
39,376.00
บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด
93,651.75

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/442
ลว. 24 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/443
ลว. 24 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/448
ลว. 27 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/449
ลว. 27 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/450
ลว. 27 ม.ค 63

บริษทั พาราไซแอนติฟิค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
11,449.00

สธ 0622.3/451
ลว. 27 ม.ค 63

บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
10,700.00
บริษทั โรงงานอุตสาหกรรม
กระดาษบางปะอิน จากัด
49,220.00
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
57,800.00
บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส
จากัด
39,376.00
บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด
93,651.75

9

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
65 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 1 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
350.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
350.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านโชคชัย
ร้านโชคชัย
สธ 0622.3/452
และตรงตามความต้องการ
350.00
350.00
ลว. 27 ม.ค 63

66 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 3 รายการ

4,066.00

4,066.00 เฉพาะเจาะจง

67 ซือ้ วัสดุวัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

2,696.40

2,696.40 เฉพาะเจาะจง

68 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 3 รายการ

4,066.00

4,066.00 เฉพาะเจาะจง

69 จ้างซ่อมแซมชุดอ่างล้าง
49,000.00
ห้องปฏิบตั กิ าร จานวน 4 รายการ

49,000.00 เฉพาะเจาะจง

70 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

3,060.20

3,060.20 เฉพาะเจาะจง

71 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 2 รายการ

7,490.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง

72 จ้างสอบเทียบเครื่องโครมาโทกราฟ 33,170.00
จานวน 2 รายการ

33,170.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
4,066.00
บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
2,696.40
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
4,066.00
บริษทั อีโค แล็บ แอนด์
อินเตอร์เทรด จากัด
49,000.00
บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
3,060.20
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
7,490.00
บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด
33,170.00

บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
4,066.00
บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
2,696.40
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
4,066.00
บริษทั อีโค แล็บ แอนด์
อินเตอร์เทรด จากัด
49,000.00
บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
3,060.20
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
7,490.00
บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด
33,170.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/453
ลว. 27 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/454
ลว. 28 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/455
ลว. 28 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/457
ลว. 29 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/458
ลว. 29 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/459
ลว. 29 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/463
ลว. 30 ม.ค 63
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
73 จ้างบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล
Green Book จานวน 1 รายการ
74 จ้างซ่อมผนังยิปซัม
จานวน 2 รายการ
75 จ้างติดตัง้ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
34,618.17

22,300.00

7,490.00

76 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ

21,400.00

77 จ้างซ่อมแซมตูแ้ ช่
จานวน 6 รายการ

20,865.00

78 จ้างสอบเทียบเครื่องมือ GC-MS
จานวน 1 งาน

99,510.00

79 ซือ้ ตัวอย่าง PTS
จานวน 1 รายการ

20,865.00

80 จ้างสอบเทียบตูป้ ราศจากเชือ้
จานวน 3 รายการ

33,705.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
34,618.17 เฉพาะเจาะจง
บ.วีเว็บพลัส จากัด
บ.วีเว็บพลัส จากัด
สธ 0622.3/464
และตรงตามความต้องการ
34,618.17
34,618.17
ลว. 30 ม.ค 63
22,300.00 เฉพาะเจาะจง

นายนเรศ จันทรนวน
22,300.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
นายนเรศ จันทรนวน
และตรงตามความต้องการ
22,300.00

7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เทคโนวเลจ คอนซัลติง
บริษทั เทคโนวเลจ คอนซัลติง
จากัด
จากัด
7,490.00
7,490.00
21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดาต้า เปเปอร์ แอนด์
บริษทั ดาต้า เปเปอร์ แอนด์
พริ้นท์ จากัด
พริ้นท์ จากัด
21,400.00
21,400.00
20,865.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด อัลตร้า
ห้างหุน้ ส่วนจากัด อัลตร้า
โคลด์ คลินกิ
โคลด์ คลินกิ
20,865.00
20,865.00
99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษทั เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด
จากัด
99,510.00
99,510.00
20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงวิทย์ ซายน์ จากัด
บริษทั แสงวิทย์ ซายน์ จากัด
20,865.00
20,865.00
33,705.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั เมกกะฟิล จากัด
33,705.00

สธ 0622.3/465
ลว. 30 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/467
ลว. 30 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/474
ลว. 31 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/475
ลว. 31 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/476
ลว. 31 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ

สธ 0622.3/477
ลว. 31 ม.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั เมกกะฟิล จากัด
และตรงตามความต้องการ
33,705.00

สธ 0622.3/478
ลว. 31 ม.ค 63
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
81 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน 5 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
49,500.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
49,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/479
และตรงตามความต้องการ
จากัด
จากัด
ลว. 31 ม.ค 63
49,500.00
49,500.00
17,890.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ 0622.3/480
และตรงตามความต้องการ
17,890.40
17,890.40
ลว. 31 ม.ค 63

82 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน 2 รายการ

17,890.40

83 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน 3 รายการ

27,456.20

84 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน 1 รายการ

4,793.60

4,793.60 เฉพาะเจาะจง

85 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 2 รายการ

5,296.50

5,296.50 เฉพาะเจาะจง

86 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน 2 รายการ

8,239.00

8,239.00 เฉพาะเจาะจง

27,456.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
27,456.20
27,456.20

สธ 0622.3/481
ลว. 31 ม.ค 63

บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค
จากัด
4,793.60
บริษทั วีเจ ไอที จากัด
5,296.50

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค
และตรงตามความต้องการ
จากัด
4,793.60
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั วีเจ ไอที จากัด
และตรงตามความต้องการ
5,296.50

สธ 0622.3/482
ลว. 31 ม.ค 63

บริษทั กิบไทย จากัด
8,239.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั กิบไทย จากัด
และตรงตามความต้องการ
8,239.00

สธ 0622.3/484
ลว. 31 ม.ค 63

สธ 0622.3/483
ลว. 31 ม.ค 63
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

13

แบบ สขร. 1

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

14

แบบ สขร. 1

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

15

แบบ สขร. 1

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

16

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/359
ลว. 2 ม.ค 63
สธ 0622.3/360
ลว. 2 ม.ค 63
สธ 0622.3/361
ลว. 2 ม.ค 63
สธ 0622.3/365
ลว. 3 ม.ค 63
สธ 0622.3/366
ลว. 3 ม.ค 63
สธ 0622.3/367
ลว. 3 ม.ค 63
สธ 0622.3/368
ลว. 3 ม.ค 63
สธ 0622.3/369
ลว. 3 ม.ค 63

17

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/370
ลว. 3 ม.ค 63
สธ 0622.3/372
ลว. 8 ม.ค 63
สธ 0622.3/373
ลว. 8 ม.ค 63
สธ 0622.3/376
ลว. 9 ม.ค 63
สธ 0622.3/377
ลว. 9 ม.ค 63
สธ 0622.3/378
ลว. 9 ม.ค 63
สธ 0622.3/378.1
ลว. 9 ม.ค 63
สธ 0622.3/383
ลว. 13 ม.ค 63

18

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/384
ลว. 13 ม.ค 63
สธ 0622.3/385
ลว. 13 ม.ค 63
สธ 0622.3/386
ลว. 13 ม.ค 63
สธ 0622.3/387
ลว. 13 ม.ค 63
สธ 0622.3/388
ลว. 13 ม.ค 63
สธ 0622.3/393
ลว. 14 ม.ค 63
สธ 0622.3/394
ลว. 14 ม.ค 63
สธ 0622.3/395
ลว. 14 ม.ค 63

19

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/396
ลว. 14 ม.ค 63
สธ 0622.3/397
ลว. 14 ม.ค 63
สธ 0622.3/401
ลว. 14 ม.ค 63
สธ 0622.3/401.1
ลว. 14 ม.ค 63
สธ 0622.3/401.2
ลว. 14 ม.ค 63
สธ 0622.3/402
ลว. 15 ม.ค 63
สธ 0622.3/403
ลว. 15 ม.ค 63
สธ 0622.3/404
ลว. 15 ม.ค 63

20

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/405
ลว. 15 ม.ค 63
สธ 0622.3/406
ลว. 15 ม.ค 63
สธ 0622.3/408
ลว. 16 ม.ค 63
สธ 0622.3/409
ลว. 16 ม.ค 63
สธ 0622.3/413.1
ลว. 16 ม.ค 63
สธ 0622.3/413.2
ลว. 16 ม.ค 63
สธ 0622.3/414
ลว. 17 ม.ค 63
สธ 0622.3/415
ลว. 17 ม.ค 63

21

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/416
ลว. 17 ม.ค 63
สธ 0622.3/417
ลว. 17 ม.ค 63
สธ 0622.3/422
ลว. 17 ม.ค 63
สธ 0622.3/423
ลว. 17 ม.ค 63
สธ 0622.3/424
ลว. 17 ม.ค 63
สธ 0622.3/425
ลว. 17 ม.ค 63
สธ 0622.3/426
ลว. 20 ม.ค 63
สธ 0622.3/427
ลว. 20 ม.ค 63

22

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/432
ลว. 20 ม.ค 63
สธ 0622.3/433
ลว. 20 ม.ค 63
สธ 0622.3/433.1
ลว. 20 ม.ค 63
สธ 0622.3/434
ลว. 21 ม.ค 63
สธ 0622.3/435
ลว. 21 ม.ค 63
สธ 0622.3/436
ลว. 21 ม.ค 63
สธ 0622.3/437
ลว. 21 ม.ค 63
สธ 0622.3/438
ลว. 22 ม.ค 63

23

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/439
ลว. 23 ม.ค 63
สธ 0622.3/441.1
ลว. 23 ม.ค 63
สธ 0622.3/442
ลว. 24 ม.ค 63
สธ 0622.3/443
ลว. 24 ม.ค 63
สธ 0622.3/448
ลว. 27 ม.ค 63
สธ 0622.3/449
ลว. 27 ม.ค 63
สธ 0622.3/450
ลว. 27 ม.ค 63
สธ 0622.3/451
ลว. 27 ม.ค 63

24

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/452
ลว. 27 ม.ค 63
สธ 0622.3/453
ลว. 27 ม.ค 63
สธ 0622.3/454
ลว. 28 ม.ค 63
สธ 0622.3/455
ลว. 28 ม.ค 63
สธ 0622.3/457
ลว. 29 ม.ค 63
สธ 0622.3/458
ลว. 29 ม.ค 63
สธ 0622.3/459
ลว. 29 ม.ค 63
สธ 0622.3/463
ลว. 30 ม.ค 63

25

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/464
ลว. 30 ม.ค 63
สธ 0622.3/465
ลว. 30 ม.ค 63
สธ 0622.3/467
ลว. 30 ม.ค 63
สธ 0622.3/474
ลว. 31 ม.ค 63
สธ 0622.3/475
ลว. 31 ม.ค 63
สธ 0622.3/476
ลว. 31 ม.ค 63
สธ 0622.3/477
ลว. 31 ม.ค 63
สธ 0622.3/478
ลว. 31 ม.ค 63

26

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/479
ลว. 31 ม.ค 63
สธ 0622.3/480
ลว. 31 ม.ค 63
สธ 0622.3/481
ลว. 31 ม.ค 63
สธ 0622.3/482
ลว. 31 ม.ค 63
สธ 0622.3/483
ลว. 31 ม.ค 63
สธ 0622.3/484
ลว. 31 ม.ค 63

27

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

28

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

29

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

30

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

1

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
1 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๑ รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
34,775.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เมดิคอล จากัด บริษทั คอสม่า เมดิคอล จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๐
และตรงตามความต้องการ
34,775.00
34,775.00
ลว. ๓ ก.พ ๖๓

2 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๑ รายการ

94,160.00

94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไมตรีอตุ สาหกรรม จากัด บริษทั ไมตรีอตุ สาหกรรม จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
94,160.00
94,160.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๑
ลว. ลว. ๓ ก.พ ๖๓

3 ซือ้ อะไหล่เครื่อง HPLC
จานวน ๒ รายการ

26,177.55

26,177.55 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั ฟายน์สเปค จากัด
และตรงตามความต้องการ
26,177.55

สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๒
ลว. ๓ ก.พ ๖๓

4 ซือ้ อะไหล่เครื่องบดสมุนไพร
จานวน ๑ รายการ

19,260.00

19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.ที.เครื่องมือวิทย์ จากัด บริษทั พี.ที.เครื่องมือวิทย์ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
19,260.00
19,260.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๓
ลว. ๓ ก.พ ๖๓

5 จ้างซ่อมตูแ้ ช่แข็ง
จานวน ๒ รายการ

14,338.00

14,338.00 เฉพาะเจาะจง

6 จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบตั กิ าร
ห้อง 303 จานวน ๑ งาน

87,740.00

87,740.00 เฉพาะเจาะจง

7 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และ
เครื่องพิมพ์ จานวน ๒ รายการ

17,655.00

17,655.00 เฉพาะเจาะจง

8 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๑ รายการ

1,412.40

บริษทั ฟายน์สเปค จากัด
26,177.55

บริษทั เอ็น พี อาร์ ไซน์
แอนด์ เมดิคอล จากัด
14,338.00
บริษทั ตัง้ รุ่งเรือง จากัด
87,740.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั เอ็น พี อาร์ ไซน์
และตรงตามความต้องการ
แอนด์ เมดิคอล จากัด
14,338.00
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั ตัง้ รุ่งเรือง จากัด
และตรงตามความต้องการ
87,740.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๔
ลว. ๓ ก.พ ๖๓

ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชีย-รีโอ
คอมพิวเตอร์ (2009)
17,655.00
1,412.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
1,412.40

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด เชีย-รีโอ
และตรงตามความต้องการ
คอมพิวเตอร์ (2009)
17,655.00
บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
จากัด
1,412.40

สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๘
ลว. ๔ ก.พ ๖๓

สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๗
ลว. ๔ ก.พ ๖๓

สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๙
ลว. ๔ ก.พ ๖๓

2

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
9 ซือ้ ตรายาง จานวน ๑๕ รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
4,290.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
4,290.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านพัชรีพร
ร้านพัชรีพร
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๐
และตรงตามความต้องการ
4,290.00
4,290.00

10 จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบตั กิ าร
จานวน ๕ รายการ

37,100.00

37,100.00 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
นายนเรศ จันทรนวน
และตรงตามความต้องการ
37,100.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๓
ลว. ๔ ก.พ ๖๓

11 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๒ รายการ

98,761.00

98,761.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
98,761.00
98,761.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๔
ลว. ๔ ก.พ ๖๓

12 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๑ รายการ

7,062.00

13 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๒ รายการ

3,755.70

14 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๑ รายการ
15 ซือ้ ตัวอย่างทดสอบความชานาญ
จานวน ๑ รายการ
16 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๑ รายการ

นายนเรศ จันทรนวน
37,100.00

บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
จากัด
7,062.00
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
บริษทั ธีระเทรดดิง้ จากัด
และตรงตามความต้องการ
3,755.70

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๕
ลว. ลว. ๕ ก.พ ๖๓

12,626.00

12,626.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
12,626.00
12,626.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๙
ลว. ๑๑ ก.พ ๖๓

18,725.00

18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงวิทย์ ซายน์ จากัด
18,725.00

บริษทั แสงวิทย์ ซายน์ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
18,725.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๑๐
ลว. ๑๑ ก.พ ๖๓

6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จากัด บริษทั อาร์ซีไอ แล็บสแกน จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
6,420.00
6,420.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๑๑
ลว. ๑๑ ก.พ ๖๓

6,420.00

7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
7,062.00
3,755.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั ธีระเทรดดิง้ จากัด
3,755.70

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๖
ลว. ๖ ก.พ ๖๓

3

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
17 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๓ รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
82,011.76

18 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน ๑ รายการ

35,700.00

19 จ้างสอบเทียบ Dosing Unit
จานวน ๘ รายการ

20,330.00

20 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 24,289.00
จานวน ๑๐ รายการ

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
82,011.76 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๑๔
และตรงตามความต้องการ
บางกอกเคมาร์ท
บางกอกเคมาร์ท
ลว. ๑๒ ก.พ ๖๓
82,011.76
82,011.76
35,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม ดี โมเมย์-โมเดอน
บริษทั เอ็ม ดี โมเมย์-โมเดอน รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๑๕
และตรงตามความต้องการ
35,700.00
35,700.00
ลว. ๑๒ ก.พ ๖๓
20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จากัด
20,330.00

บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
20,330.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๑๙
ลว. ๑๓ ก.พ ๖๓

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
และตรงตามความต้องการ
(ไทย-ญี่ปนุ่ )
(ไทย-ญี่ปนุ่ )
24,289.00
24,289.00
28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
28,890.00
28,890.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๒๐
ลว. ๑๓ ก.พ ๖๓

บริษทั ยูไนเทค ซายน์ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
49,305.60

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๒๔
ลว. ๑๔ ก.พ ๖๓

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
และตรงตามความต้องการ
บางกอกเคมาร์ท
บางกอกเคมาร์ท
52,515.60
52,515.60
4,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จากัด บริษทั วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
4,350.00
4,350.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๒๕
ลว. ๑๔ ก.พ ๖๓

24,289.00 เฉพาะเจาะจง

21 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๑ รายการ

28,890.00

22 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๖ รายการ

49,305.60

49,305.60 เฉพาะเจาะจง

23 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๕ รายการ

52,515.60

52,515.60 เฉพาะเจาะจง

24 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๑ รายการ

4,350.00

บริษทั ยูไนเทค ซายน์ จากัด
49,305.60

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๒๑
ลว. ๑๓ ก.พ ๖๓

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๒๗
ลว. ๑๔ ก.พ ๖๓
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
25 จ้างเหมาบริการ
จานวน ๑ รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
40,000.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดาวรรณ สอดส่อง นางสาวรัชดาวรรณ สอดส่อง รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๑
และตรงตามความต้องการ
40,000.00
40,000.00
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓

26 จ้างเหมาบริการ
จานวน ๑ รายการ

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นายโสภณ สุกปานแก้ว
40,000.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
นายโสภณ สุกปานแก้ว
และตรงตามความต้องการ
40,000.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๒
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓

27 จ้างเหมาบริการ
จานวน ๑ รายการ

40,000.00

40,000.00 เฉพาะเจาะจง

นางสาวรมิดา พันธ์หว้า
40,000.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
นางสาวรมิดา พันธ์หว้า
และตรงตามความต้องการ
40,000.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๓
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓

28 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๒ รายการ

10,486.00

10,486.00 เฉพาะเจาะจง

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๔
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓

29 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๑ รายการ

1,412.40

30 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๑ รายการ

3,210.00

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี.เอ็ม.ซี.
ห้างหุน้ ส่วนจากัด พี.เอ็ม.ซี.
และตรงตามความต้องการ
ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
10,486.00
10,486.00
1,412.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
จากัด
จากัด
1,412.40
1,412.40
3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จากัด บริษทั ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
3,210.00
3,210.00

31 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๒ รายการ

13,850.00

13,850.00 เฉพาะเจาะจง

32 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน ๑ รายการ

23,154.80

23,154.80 เฉพาะเจาะจง

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
13,850.00
บริษทั ดีแบค (ประเทศไทย)
จากัด
23,154.80

รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
และตรงตามความต้องการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
13,850.00
บริษทั ดีแบค (ประเทศไทย) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
จากัด
23,154.80

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๕
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๖
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๗.๒
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๘
ลว. ๑๘ ก.พ ๖๓
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
33 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน ๔ รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
840.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
840.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านโชคชัย
ร้านโชคชัย
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๙
และตรงตามความต้องการ
840.00
840.00
ลว. ๑๙ ก.พ ๖๓

34 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสาตร์
จานวน ๑ รายการ

2,236.30

2,236.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
2,236.30
2,236.30

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๐
ลว. ๑๙ ก.พ ๖๓

35 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน ๑ รายการ

2,632.20

2,632.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั สมโชค มาร์เก็ตติง้ (2007) บริษทั สมโชค มาร์เก็ตติง้ (2007) รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
จากัด
จากัด
2,632.20
2,632.20
19,356.30 เฉพาะเจาะจง บริษทั จี.ไอ. อินดัสทรี จากัด
บริษทั จี.ไอ. อินดัสทรี จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
19,356.30
19,356.30

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๑
ลว. ๑๙ ก.พ ๖๓

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๗
ลว. ๒๑ ก.พ ๖๓

39 ซือ้ ตัวอย่างทดสอบความชานาญ
26,750.00
ในห้องปฏิบตั กิ าร จานวน ๑ รายการ

24,604.65 เฉพาะเจาะจง บริษทั วันมงคล อินเตอร์เทรด บริษทั วันมงคล อินเตอร์เทรด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
จากัด
จากัด
24,604.65
24,604.65
รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
31,040.70 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
และตรงตามความต้องการ
เพื่อสถาบันอาหาร
เพื่อสถาบันอาหาร
31,040.70
31,040.70
26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงวิทย์ ซายน์ จากัด
บริษทั แสงวิทย์ ซายน์ จากัด รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
26,750.00
26,750.00

40 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน ๑ รายการ

35,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม ดี โมเมย์-โมเดอน
35,700.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๕๑
ลว. ๒๑ ก.พ ๖๓

36 จ้างสอบเทียบเครื่อง Digital
19,356.30
Thermo-Hygrometer
จานวน ๑๗ เครื่อง
37 ใบสัง่ ค่าบริการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ
24,604.65
จานวน ๖ รายการ
38 จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 31,040.70
จานวน ๒๘ รายการ

35,700.00

บริษทั เอ็ม ดี โมเมย์-โมเดอน รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
และตรงตามความต้องการ
35,700.00

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๖
ลว. ๒๑ ก.พ ๖๓

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๘
ลว. ๒๑ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๙
ลว. ๒๑ ก.พ ๖๓

6

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
41 จ้างเหมารถปรับอากาศ
จานวน ๒ รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
79,500.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คดั เลือก
เลขที่และวันที่งสัญญา
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
โดยสรุป
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
79,500.00 เฉพาะเจาะจง นายญาณพล มัลลิกากาญจน์
นายญาณพล มัลลิกากาญจน์ รายละเอียดถูกต้องตามข้อกาหนด
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๕๒
และตรงตามความต้องการ
79,500.00
79,500.00
ลว. ๒๔ ก.พ ๖๓

7

แบบ สขร. 1

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง

ราคา
กลาง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

8

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๐
ลว. ๓ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๑
ลว. ลว. ๓ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๒
ลว. ๓ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๓
ลว. ๓ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๔
ลว. ๓ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๗
ลว. ๔ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๘
ลว. ๔ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๔๙๙
ลว. ๔ ก.พ ๖๓

9

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๐

สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๓
ลว. ๔ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๔
ลว. ๔ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๕
ลว. ลว. ๕ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๖
ลว. ๖ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๐๙
ลว. ๑๑ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๑๐
ลว. ๑๑ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๑๑
ลว. ๑๑ ก.พ ๖๓

10

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๑๔
ลว. ๑๒ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๑๕
ลว. ๑๒ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๑๙
ลว. ๑๓ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๒๐
ลว. ๑๓ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๒๑
ลว. ๑๓ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๒๔
ลว. ๑๔ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๒๕
ลว. ๑๔ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๒๗
ลว. ๑๔ ก.พ ๖๓

11

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๑
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๒
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๓
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๔
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๕
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๖
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๗.๒
ลว. ๑๗ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๘
ลว. ๑๘ ก.พ ๖๓

12

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๓๙
ลว. ๑๙ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๐
ลว. ๑๙ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๑
ลว. ๑๙ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๖
ลว. ๒๑ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๗
ลว. ๒๑ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๘
ลว. ๒๑ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๔๙
ลว. ๒๑ ก.พ ๖๓
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๕๑
ลว. ๒๑ ก.พ ๖๓

13

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ ๐๖๒๒.๓/๕๕๒
ลว. ๒๔ ก.พ ๖๓

14

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง

1

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
1 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ
2 ซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 3 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
350.00

1,089.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
350.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านพัชรีพร
ร้านพัชรีพร
350.00
350.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/553.2
ลว. 2 มี.ค 63

1,089.00 เฉพาะเจาะจง สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
1,089.00

สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
1,089.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/553.3
ลว. 2 มี.ค 63

ร้านโชคชัย
250.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/554
ลว. 3 มี.ค 63

580.00

580.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/555
ลว. 3 มี.ค 63

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
963.00
บริษทั ไปรษณีย์ไทย จากัด
920.00

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บรรณสารสเตชัน่ เนอรี่
963.00
บริษทั ไปรษณีย์ไทย จากัด
920.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/556
ลว. 3 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/556.1
ลว. 3 มี.ค 63

1,947.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
1,947.40

บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
1,947.40

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/557
ลว. 3 มี.ค 63

3 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 1 รายการ

250.00

250.00 เฉพาะเจาะจง

4 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 1 รายการ

580.00

5 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ

963.00

963.00 เฉพาะเจาะจง

6 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ

920.00

920.00 เฉพาะเจาะจง

7 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

1,947.40

ร้านโชคชัย
250.00

580.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคชัย

ร้านโชคชัย

2

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
8 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
10,500.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
10,500.00 เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม
10,500.00
10,500.00

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/559.1
ลว. 3 มี.ค 63

9 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ

21,079.00

21,079.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วีเจ ไอที จากัด
21,079.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/560
ลว. 4 มี.ค 63

10 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

53,500.00

53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด
53,500.00
53,500.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/561
ลว. 4 มี.ค 63

11 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 4 รายการ

990.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/563
ลว. 4 มี.ค 63

7,597.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส
จากัด
จากัด
7,597.00
7,597.00
22,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั 3เอ อินสทรูเม้นท์ จากัด บริษทั 3เอ อินสทรูเม้นท์ จากัด
22,042.00
22,042.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/564
ลว. 4 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/567
ลว. 5 มี.ค 63

12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คลูลงิ่ ไลน์ อินโนเวชัน่
จากัด
12,840.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/568
ลว. 5 มี.ค 63

990.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วีเจ ไอที จากัด
21,079.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

ร้านโชคชัย

ร้านโชคชัย
990.00

12 จ้างสอบเทียบครุภณ
ั ฑ์
วิจทานวน
ยาศาสตร์
3 รายการ

7,597.00

13 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

22,042.00

14 จ้างตรวจเช็คเครื่องทาความเย็น
จานวน 1 รายการ

12,840.00

990.00

บริษทั คลูลงิ่ ไลน์ อินโนเวชัน่
จากัด
12,840.00

3

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
15 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 10 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
95,722.20

ราคา
กลาง
95,722.20

16 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

9,844.00

9,844.00

17 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

7,040.60

7,040.60

18 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

5,617.50

5,617.50

19 จ้างสอบเทียบครุภณ
ั ฑ์
วิจทานวน
ยาศาสตร์
3 รายการ

7,597.00

7,597.00

20 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

7,500.00

7,500.00

21 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

14,873.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง บริษทั วีอาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ์
บริษทั วีอาร์ ไบโอซายน์เอ็นซ์
จากัด
จากัด
95,722.20
95,722.20
เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด อาร์ ซี เอ็ม
ห้างหุน้ ส่วนจากัด อาร์ ซี เอ็ม
ซัพพลายส์
ซัพพลายส์
9,844.00
9,844.00
เฉพาะเจาะจง
บริษทั โคลอสซอล
บริษทั โคลอสซอล
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
7,040.60
7,040.60
เฉพาะเจาะจง บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั
บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั
อินดัสทรี จากัด
อินดัสทรี จากัด
5,617.50
5,617.50
เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส บริษทั เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส
จากัด
จากัด
7,597.00
7,597.00
เฉพาะเจาะจง
องค์การเภสัชกรรม
องค์การเภสัชกรรม
7,500.00
7,500.00

14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
14,873.00
14,873.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/569
ลว. 5 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/570
ลว. 5 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/571
ลว. 5 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/572
ลว. 5 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/574
ลว. 5 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/578
ลว. 5 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/579
ลว. 6 มี.ค 63

4

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
22 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
20,223.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
20,223.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์ ห้างหุน้ ส่วนจากัด เอ็น.พี.ไซเอ็นซ์
20,223.00
20,223.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/580
ลว. 6 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/581
ลว. 6 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/582
ลว. 6 มี.ค 63

1,250.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/583
ลว. 6 มี.ค 63

23 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

63,344.00

63,344.00 เฉพาะเจาะจง

ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
บางกอกเคมาร์ท
บางกอกเคมาร์ท
63,344.00
63,344.00
20,415.60 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
20,415.60
20,415.60

24 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

20,415.60

25 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 1 รายการ

1,250.00

26 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

17,526.00

17,526.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
17,526.00
17,526.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/586
ลว. 9 มี.ค 63

27 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงทาสี
ห้องปฏิบตั กิ าร อาคาร 2 ห้อง
จานวน 3 รายการ
28 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ

26,100.00

26,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายสุวัจชัย คาพีระ
26,100.00

นายสุวัจชัย คาพีระ
26,100.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/587
ลว. 9 มี.ค 63

1,350.00

1,350.00 เฉพาะเจาะจง

ร้าน C4 สติก๊ เกอร์
1,350.00

ร้าน C4 สติก๊ เกอร์
1,350.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/590.1
ลว. 9 มี.ค 63

1,250.00 เฉพาะเจาะจง

ร้านโชคชัย

ร้านโชคชัย
1,250.00

5

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
29 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 4 รายการ
30 จ้างบารุงรักษาเว็บไซต์หน่วยงาน
ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
จานวน 1 เว็บไซต์
31 จ้างซ่อมเครื่อง INCUBATOR
จานวน 2 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
21,400.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
21,400.00
21,400.00

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/591
ลว. 10 มี.ค 63

75,034.82

75,034.82 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วีเว็บพลัส จากัด
75,034.82

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/592
ลว. 10 มี.ค 63

19,153.00

19,153.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ บริษทั เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์
เมดิคอล จากัด
เมดิคอล จากัด
19,153.00
19,153.00
383.06 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพทายเอ็นเตอร์ไพรส์
บริษทั เพทายเอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด
จากัด
383.06
383.06
13,161.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จากัด บริษทั พริมา ไซเอ็นติฟิค จากัด
13,161.00
13,161.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/593
ลว. 10 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/595.1
ลว. 10 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/596
ลว. 16 มี.ค 63

99,189.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด
จากัด 99,189.00
99,189.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/597
ลว. 16 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/602
ลว. 16 มี.ค 63

32 ซือ้ วัสดุกอ่ สร้าง
จานวน 1 รายการ

383.06

33 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

13,161.00

34 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ

99,189.00

35 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ

2,150.70

2,150.70 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วีเว็บพลัส จากัด
75,034.82

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่
ปอเรชั
จากัดน่
จากัด
2,150.70
2,150.70

6

แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
36 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
97,370.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด
บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด
97,370.00
97,370.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/606
ลว. 17 มี.ค 63

37 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

34,775.00

34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั คอสม่า เมดิคอล จากัด
34,775.00

บริษทั คอสม่า เมดิคอล จากัด
34,775.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/607
ลว. 17 มี.ค 63

38 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

30,495.00

30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด
จากัด 30,495.00
30,495.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/608
ลว. 17 มี.ค 63

39 จ้างอะไหล่เครื่อง HPLC
จานวน 1 งาน

15,716.16

สธ 0622.3/609
ลว. 17 มี.ค 63

93,261.20

บริษทั เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จากัด
15,716.16
บริษทั พรีเซียส ไซเอนซ์ จากัด
93,261.20

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

40 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 8 รายการ

15,716.16 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จากัด
15,716.16
93,261.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั พรีเซียส ไซเอนซ์ จากัด
93,261.20

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/610
ลว. 17 มี.ค 63

41 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 4 รายการ

71,433.20

71,433.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั 3เอ อินสทรูเม้นท์ จากัด บริษทั 3เอ อินสทรูเม้นท์ จากัด
71,433.20
71,433.20

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/611
ลว. 17 มี.ค 63

42 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 3 รายการ

11,395.50

11,395.50 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/612
ลว. 17 มี.ค 63

บริษทั วีเจ ไอที จากัด
11,395.50

บริษทั วีเจ ไอที จากัด
11,395.50

7

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
11,984.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
11,984.00
11,984.00
48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด
จากัด 48,150.00
48,150.00

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
43 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 3 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
11,984.00

44 จ้างบริการ Performance
Maintenance เครื่อง HPLC
จานวน 2 รายการ
45 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

48,150.00

213.00

213.00 เฉพาะเจาะจง

46 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจง

47 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ
จานวน 197 เครื่อง

84,316.00

84,316.00 เฉพาะเจาะจง

48 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ สารตารายา
ปีที่26 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.2563
จานวน 300 เล่ม
49 จ้างซ่อมและเปลีย่ นแบตเตอรี่
เครื่องสารองไฟ UPS
จานวน 3 รายการ

37,557.00

37,557.00 เฉพาะเจาะจง

17,227.00

17,227.00 เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/615
ลว. 18 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/616
ลว. 18 มี.ค 63

บริษทั อมรศูนย์รวมอะไหล่
อีเล็คโทรนิคส์
213.00
องค์การเภสัชกรรม
5,000.00

บริษทั อมรศูนย์รวมอะไหล่
อีเล็คโทรนิคส์
213.00
องค์การเภสัชกรรม
5,000.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/616.1
ลว. 18 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/620.1
ลว. 19 มี.ค 63

บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
84,316.00
บริษทั ประชาชน จากัด
37,557.00

บริษทั วงค์ชัย บ้านแอร์
(ประเทศไทย) จากัด
84,316.00
บริษทั ประชาชน จากัด
37,557.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/621
ลว. 20 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/622
ลว. 20 มี.ค 63

บริษทั เพาเวอร์เมติค จากัด
17,227.00

บริษทั เพาเวอร์เมติค จากัด
17,227.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/623
ลว. 20 มี.ค 63
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
50 จ้างสอบเทียบปิเปต
จานวน 2 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
16,627.80

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
16,627.80 เฉพาะเจาะจง
บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
16,627.80
16,627.80
6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด บริษทั แบงเทรดดิง้ 1992 จากัด
6,741.00
6,741.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/624
ลว. 20 มี.ค 63

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/625
ลว. 20 มี.ค 63

51 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

6,741.00

52 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

5,911.75

5,911.75 เฉพาะเจาะจง บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด
5,911.75

บริษทั อาร์เคมีกา้ แลบ จากัด
5,911.75

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/626
ลว. 20 มี.ค 63

53 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

3,894.80

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/627
ลว. 20 มี.ค 63

54 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

4,200.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/628
ลว. 20 มี.ค 63

55 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

3,424.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/633
ลว. 23 มี.ค 63

56 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

749.00

3,894.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย) บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
จากัด
3,894.80
3,894.80
4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย) บริษทั ไบโอมีเดีย (ประเทศไทย)
จากัด
จากัด
4,200.00
4,200.00
3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย) บริษทั อิตลั มาร์ (ประเทศไทย)
จากัด
จากัด
3,424.00
3,424.00
749.00 เฉพาะเจาะจง
บริษทั ฮอลลีวู้ด
บริษทั ฮอลลีวู้ด
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
749.00
749.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/634
ลว. 23 มี.ค 63
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แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จากัด บริษทั เมทโธรห์ม สยาม จากัด
3,210.00
3,210.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/635
ลว. 23 มี.ค 63

99,959.40

99,959.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด
จากัด 99,959.40
99,959.40

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/638
ลว. 24 มี.ค 63

59 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

28,355.00

28,355.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ซายน์ สเปค จากัด
28,355.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/639
ลว. 24 มี.ค 63

60 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

61,808.55

61,808.55 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด บริษทั ไทย แคน ไบโอเทค จากัด
61,808.55
61,808.55

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/640
ลว. 24 มี.ค 63

61 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

42,307.80

42,307.80 เฉพาะเจาะจง

บริษทั ยูนทิ ีวีเวล จากัด
42,307.80

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/641
ลว. 24 มี.ค 63

62 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

47,294.00

47,294.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั แอพพลาย เคมิคอล บริษทั แอพพลาย เคมิคอล แอนด์
อินสตรูแอนด์
เมนท์ จากัด
อินสตรูเมนท์ จากัด
47,294.00
47,294.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/642
ลว. 24 มี.ค 63

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
57 จ้างตรวจเช็คอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องมือ Potentimeter
รหัสครุภณ
ั ฑ์ 6631-009-0722-0007 จานวน 1 รายการ
58 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 2 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
3,210.00

บริษทั ซายน์ สเปค จากัด
28,355.00

บริษทั ยูนทิ ีวีเวล จากัด
42,307.80
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
63 จ้างจัดทาต้นฉบับภาพวาดลายเส้น
Powdered drug ของมะรุมและ
จัดทา Herbarium specimen
ของมะรุม จานวน 2 รายการ
64 จ้างติดตัง้ Software ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่อง HPLC
เลขครุภณ
ั ฑ์ 6633-002-0122-0012 จานวน 1 รายการ
65 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
1,500.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
1,500.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาวเมทินี วิเชียรกุล
นางสาวเมทินี วิเชียรกุล
1,500.00
1,500.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/645
ลว. 25 มี.ค 63

บริษทั เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จากัด
6,597.62

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/646
ลว. 25 มี.ค 63

30,495.00

30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด
จากัด 30,495.00
30,495.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/647
ลว. 25 มี.ค 63

66 ซือ้ ตัวอย่างการทดสอบ
ความชานาญ จานวน 3 รายการ

32,314.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/648
ลว. 25 มี.ค 63

67 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

2,420.34

32,314.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แสงวิทยาศาสตร์ ซายน์ บริษทั แสงวิทยาศาสตร์ ซายน์
จากัด
จากัด
32,314.00
32,314.00
2,420.34 เฉพาะเจาะจง บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จากัด บริษทั เพอร์กนิ เอลเมอร์ จากัด
2,420.34
2,420.34

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/649
ลว. 27 มี.ค 63

68 ซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 1 รายการ

6,099.00

บริษทั วีเจ ไอที จากัด
6,099.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/650
ลว. 27 มี.ค 63

69 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จานวน 2 เครื่อง

24,075.00

24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซิมโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด บริษทั ซิมโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
24,075.00
24,075.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/652
ลว. 30 มี.ค 63

6,597.62

6,597.62 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์
(ประเทศไทย) จากัด
6,597.62

6,099.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั วีเจ ไอที จากัด
6,099.00
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
70 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
9,523.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซายน์ สเปค จากัด
บริษทั ซายน์ สเปค จากัด
9,523.00
9,523.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/653
ลว. 30 มี.ค 63

71 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 3 รายการ

6,527.00

6,527.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด
6,527.00

บริษทั บูม เทคโนโลยี จากัด
6,527.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/657
ลว. 30 มี.ค 63

72 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

960.00

960.00 เฉพาะเจาะจง

บริษทั สคิปา เมด จากัด
960.00

บริษทั สคิปา เมด จากัด
960.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/657.1
ลว. 30 มี.ค 63

73 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

17,013.00

17,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
17,013.00
17,013.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/658
ลว. 31 มี.ค 63

74 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

13,482.00

13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั อมานี คอร์ปอเรชัน่ จากัด บริษทั อมานี คอร์ปอเรชัน่ จากัด
13,482.00
13,482.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/659
ลว. 31 มี.ค 63

75 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 1 รายการ

21,854.75

21,854.75 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/660
ลว. 31 มี.ค 63

76 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ

8,792.73

8,792.73 เฉพาะเจาะจง

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

สธ 0622.3/667
ลว. 31 มี.ค 63

บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั
อินดัสทรี จากัด
21,854.75
บริษทั แอล.เจ. จากัด
8,792.73

บริษทั พาวเวอร์เทค เคมีคลั
อินดัสทรี จากัด
21,854.75
บริษทั แอล.เจ. จากัด
8,792.73
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
77 ซือ้ วัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
4,622.40

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
4,622.40 เฉพาะเจาะจง บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด บริษทั เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จากัด
4,622.40
4,622.40

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/668
ลว. 31 มี.ค 63

78 ซือ้ เครื่องวิเคราะห์แยกชนิด
4,500,000.00
และปริมาณสารโดยแคพิลลารี
อิเล็คโทรโฟเรซิส จานวน 1 เครื่อง
79 ซือ้ ซือ้ เครื่องโครมาโทกราฟชนิด 1,750,000.00
ของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบยูวี
วิสิเบิล จานวน 1 เครื่อง

4,500,000.00 ประกวดราคา บริษทั ฟินกิ ซ์ ไซแอนติฟิค จากัด บริษทั ฟินกิ ซ์ ไซแอนติฟิค จากัด
4,460,000.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนดาสุด
และราคาต่

134/2563
ลว. 17 มีค. 63

1,750,000.00 ประกวดราคา

บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด
จากัด1,712,000.00
1,712,000.00
บริษทั ไซ มาสเตอร์ จากัด
1,730,500.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนดาสุด
และราคาต่

120/2563
ลว. 12 มีค. 63

80 ซือ้ เครื่องโครมาโทกราฟชนิด
ของเหลวประสิทธิภาพสูงแบบ
ไดโอดอะเรย์และยูวี วิสิเบิล
จานวน 1 เครื่อง

3,000,000.00

2,996,000.00 ประกวดราคา

บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด
จากัด2,969,250.00
2,969,250.00
บริษทั ไซ มาสเตอร์ จากัด
2,990,000.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนดาสุด
และราคาต่

119/2563
ลว. 12 มีค. 63

81 ซือ้ เครื่องทาปฏิกริ ิยาสาหรับ
2,500,000.00
การสังเคราะห์ทางเคมีแบบ
อัในห้
ตโนมั
ติ บตั กิ าร จานวน 1 เครื่อง
องปฏิ

2,479,500.00 ประกวดราคา

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนดาสุด
และราคาต่

140/2563
ลว. 17 มีค. 63

บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
(ประเทศไทย) จากัด
2,479,417.00
บริษทั ซินเทค อินโนเวชัน่ จากัด
2,499,520.00

บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
(ประเทศไทย) จากัด
2,479,417.00
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
82 ซือ้ เครื่องล้างเครื่องแก้ว
จานวน 2 เครื่อง

83 ซือ้ เครื่องโครมาโทกราฟชนิด
ของเหลวความดันสูง
แมสสเปกโทร
มิเตอร์ ออนไลน์ เอส พี อี
(LC-MS-Online-SPE)
จานวน 1 เครื่อง

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
2,600,000.00

9,000,000.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
2,500,000.00 ประกวดราคา
บริษทั เมดิทอป จากัด
บริษทั เมดิทอป จากัด
2,050,000.00
2,050,000.00

8,500,000.00 ประกวดราคา

บริษทั แอฟฟินเิ ท็ค จากัด
2,377,777.00
บริษทั เคโมไซเอนซ์
(ประเทศไทย) จากัด
2,354,000.00
บริษทั อาร์เคมีกา้
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
4,387,000.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนดาสุด
และราคาต่

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
139/2563
ลว. 17 มีค. 63

บริษทั อาร์เคมีกา้
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
4,387,000.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนดาสุด
และราคาต่

147/2563
ลว. 18 มีค. 63

บริษทั เวิลด์สยามกรุ๊ป จากัด
6,270,000.00

84 ซือ้ เครื่องทดสอบการละลายของยา 2,986,000.00
(dissolution apparatus)
จานวน 2 เครื่อง

2,986,000.00 ประกวดราคา บริษทั โนวา ไลฟ์ ซายน์ จากัด
2,966,000.00

บริษทั โนวา ไลฟ์ ซายน์ จากัด
2,966,000.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนดาสุด
และราคาต่

148/2563
ลว. 18 มีค. 63

85 ซือ้ กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ
แบบ 3 กระบอกตาพร้อมชุด
ถ่ายภาพแบบดิจิตลั และโปรแกรม
บันทึกภาพ จานวน 1 เครื่อง

500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชัน่ บริษทั ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชัน่ แนล
จแนล
ากัด
จากัด
500,000.00
500,000.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนดาสุด
และราคาต่

157/2563
ลว. 19 มีค. 63

500,000.00

บริษทั โสตถิวัฒน์ จากัด
2,977,000.00
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แบบ สขร. 1

ลาดับ
งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง
ที่
86 ซือ้ เครื่องชัง่ ไฟฟ้าระบบ
อิชนิเล็ดคอ่ทรอนิ
คส์ยด 0.01 มิลลิกรัม
านละเอี
จานวน 1 เครื่อง

วงที่จะซือ้
หรือจ้าง
650,000.00

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
หน่วยงาน สานักยาและวัตถุเสพติด
ราคา
วิธีซอื้ หรือจ้าง
รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
กลาง
และราคาที่เสนอ
และราคาที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
650,000.00
บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
บริษทั เมทเล่อร์-โทเลโด
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
640,000.00
640,000.00

เหตุผลที่คดั เลือก
โดยสรุป
รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนดาสุด
และราคาต่

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
160/2563
ลว. 20 มีค. 63

บริษทั เอจี เคมีคอล จากัด
650,000.00
87 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 10 รายการ

189,507.70

189,507.70 เฉพาะเจาะจง บริษทั เวิลด์สยามกรุ๊ป จากัด
189,507.70

บริษทั เวิลด์สยามกรุ๊ป จากัด
189,507.70

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

163/2563
ลว. 23 มีค. 63

88 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 4 รายการ

192,629.96

192,629.96 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกเค ห้างหุน้ ส่วนจากัด บางกอกเคมาร์ท
มาร์ท 192,629.96
192,629.96

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

165/2563
ลว. 27 มีค. 63

89 ซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 6 รายการ

292,859.00

292,859.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ฟินกิ ซ์ ไซแอนติฟิค จากัด บริษทั ฟินกิ ซ์ ไซแอนติฟิค จากัด
292,859.00
292,859.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

164/2563
ลว. 27 มีค. 63

90 ซือ้ อะไหล่ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
จาวน 1 รายการ

146,376.00

146,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส บริษทั สิทธิพร แอสโซซิเอส จากัด
จากัด 146,376.00
146,376.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

178/2563
ลว. 31 มีค. 63

91 ซือ้ สารมาตรฐานยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 2 จานวน 6 รายการ

154,080.00

154,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพ บริษทั เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย
พลาย
จากัด
จากัด
154,080.00
154,080.00

รายละเอียดถูกต้องตาม
ข้อกาหนด องการ
และตรงตามความต้

179/2563
ลว. 31 มีค. 63
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แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/553.2
ลว. 2 มี.ค 63
สธ 0622.3/553.3
ลว. 2 มี.ค 63
สธ 0622.3/554
ลว. 3 มี.ค 63
สธ 0622.3/555
ลว. 3 มี.ค 63
สธ 0622.3/556
ลว. 3 มี.ค 63
สธ 0622.3/556.1
ลว. 3 มี.ค 63
สธ 0622.3/557
ลว. 3 มี.ค 63

16

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/559.1
ลว. 3 มี.ค 63
สธ 0622.3/560
ลว. 4 มี.ค 63
สธ 0622.3/561
ลว. 4 มี.ค 63
สธ 0622.3/563
ลว. 4 มี.ค 63
สธ 0622.3/564
ลว. 4 มี.ค 63
สธ 0622.3/567
ลว. 5 มี.ค 63
สธ 0622.3/568
ลว. 5 มี.ค 63

17

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/569
ลว. 5 มี.ค 63
สธ 0622.3/570
ลว. 5 มี.ค 63
สธ 0622.3/571
ลว. 5 มี.ค 63
สธ 0622.3/572
ลว. 5 มี.ค 63
สธ 0622.3/574
ลว. 5 มี.ค 63
สธ 0622.3/578
ลว. 5 มี.ค 63
สธ 0622.3/579
ลว. 6 มี.ค 63

18

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/580
ลว. 6 มี.ค 63
สธ 0622.3/581
ลว. 6 มี.ค 63
สธ 0622.3/582
ลว. 6 มี.ค 63
สธ 0622.3/583
ลว. 6 มี.ค 63
สธ 0622.3/586
ลว. 9 มี.ค 63
สธ 0622.3/587
ลว. 9 มี.ค 63
สธ 0622.3/590.1
ลว. 9 มี.ค 63

19

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/591
ลว. 10 มี.ค 63
สธ 0622.3/592
ลว. 10 มี.ค 63
สธ 0622.3/593
ลว. 10 มี.ค 63
สธ 0622.3/595.1
ลว. 10 มี.ค 63
สธ 0622.3/596
ลว. 16 มี.ค 63
สธ 0622.3/597
ลว. 16 มี.ค 63
สธ 0622.3/602
ลว. 16 มี.ค 63

20

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/606
ลว. 17 มี.ค 63
สธ 0622.3/607
ลว. 17 มี.ค 63
สธ 0622.3/608
ลว. 17 มี.ค 63
สธ 0622.3/609
ลว. 17 มี.ค 63
สธ 0622.3/610
ลว. 17 มี.ค 63
สธ 0622.3/611
ลว. 17 มี.ค 63
สธ 0622.3/612
ลว. 17 มี.ค 63

21

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/615
ลว. 18 มี.ค 63
สธ 0622.3/616
ลว. 18 มี.ค 63
สธ 0622.3/616.1
ลว. 18 มี.ค 63
สธ 0622.3/620.1
ลว. 19 มี.ค 63
สธ 0622.3/621
ลว. 20 มี.ค 63
สธ 0622.3/622
ลว. 20 มี.ค 63
สธ 0622.3/623
ลว. 20 มี.ค 63

22

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/624
ลว. 20 มี.ค 63
สธ 0622.3/625
ลว. 20 มี.ค 63
สธ 0622.3/626
ลว. 20 มี.ค 63
สธ 0622.3/627
ลว. 20 มี.ค 63
สธ 0622.3/628
ลว. 20 มี.ค 63
สธ 0622.3/633
ลว. 23 มี.ค 63
สธ 0622.3/634
ลว. 23 มี.ค 63

23

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/635
ลว. 23 มี.ค 63

สธ 0622.3/638
ลว. 24 มี.ค 63
สธ 0622.3/639
ลว. 24 มี.ค 63
สธ 0622.3/640
ลว. 24 มี.ค 63
สธ 0622.3/641
ลว. 24 มี.ค 63
สธ 0622.3/642
ลว. 24 มี.ค 63

24

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/645
ลว. 25 มี.ค 63

สธ 0622.3/646
ลว. 25 มี.ค 63

สธ 0622.3/647
ลว. 25 มี.ค 63
สธ 0622.3/648
ลว. 25 มี.ค 63
สธ 0622.3/649
ลว. 27 มี.ค 63
สธ 0622.3/650
ลว. 27 มี.ค 63
สธ 0622.3/652
ลว. 30 มี.ค 63

25

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/653
ลว. 30 มี.ค 63
สธ 0622.3/657
ลว. 30 มี.ค 63
สธ 0622.3/657.1
ลว. 30 มี.ค 63
สธ 0622.3/658
ลว. 31 มี.ค 63
สธ 0622.3/659
ลว. 31 มี.ค 63
สธ 0622.3/660
ลว. 31 มี.ค 63
สธ 0622.3/667
ลว. 31 มี.ค 63

26

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
สธ 0622.3/668
ลว. 31 มี.ค 63
134/2563
ลว. 17 มีค. 63
120/2563
ลว. 12 มีค. 63

119/2563
ลว. 12 มีค. 63

140/2563
ลว. 17 มีค. 63

27

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
139/2563
ลว. 17 มีค. 63

147/2563
ลว. 18 มีค. 63

148/2563
ลว. 18 มีค. 63

157/2563
ลว. 19 มีค. 63

28

แบบ สขร. 1

เลขที่และวันที่งสัญญา
หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
160/2563
ลว. 20 มีค. 63

163/2563
ลว. 23 มีค. 63
165/2563
ลว. 27 มีค. 63
164/2563
ลว. 27 มีค. 63
178/2563
ลว. 31 มีค. 63
179/2563
ลว. 31 มีค. 63

