
  สขร.๑

ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๙,๗๐๕ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เปน็ราคาที่เหมาะสม

๙,๗๐๕ บาท ๙,๗๐๕ บาท
๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๘,๙๒๘ บาท ตกลงราคา บ.ไทยก็อซ จก. บ.ไทยก็อซ จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม

๘,๙๒๘ บาท ๘,๙๒๘ บาท
๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๙๖,๓๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ไอทอส คอร์ปอเรชั่น จก. บ.ไอทอส คอร์ปอเรชั่น จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม

๙๖,๓๐๐ บาท ๙๖,๓๐๐ บาท
๔ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๕,๓๑๕ บาท ตกลงราคา บ.ฟาร์มา อินโนว่า จก. บ.ฟาร์มา อินโนว่า จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม

๕,๓๑๕ บาท ๕,๓๑๕ บาท
๕ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๕,๕๐๐ บาท ตกลงราคา บ.วีเอสฟาร์มา จก. บ.วีเอสฟาร์มา จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม

๕,๕๐๐ บาท ๕,๕๐๐ บาท
๖ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๓,๘๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ฟาร์มาแลนด์ จก. บ.ฟาร์มาแลนด์ จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม

๓,๘๐๐ บาท ๓,๘๐๐ บาท
๗ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓,๐๔๐.๙๔ บาท ตกลงราคา บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม

๓,๐๔๐.๙๔ บาท ๓,๐๔๐.๙๔ บาท
๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๖,๖๘๗.๕๐ บาท ตกลงราคา บ.เบอร์เนียวเมดิคัล จก. บ.เบอร์เนียวเมดิคัล จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม

๖,๖๘๗.๕๐ บาท ๖,๖๘๗.๕๐ บาท
๙ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัล จก. บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัล จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม

๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท
๑๐ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔,๓๖๘ บาท ตกลงราคา บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัล จก. บ.ไบโอฟาร์ม เคมิคัล จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม

๔,๓๖๘ บาท ๔,๓๖๘ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ม.ค.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ ๑๔,๑๒๔ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๑๔,๑๒๔ บาท ๑๔,๑๒๔ บาท

๑๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔,๗๖๐ บาท ตกลงราคา บ.แอดคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จก. บ.แอดคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๔,๗๖๐ บาท ๔,๗๖๐ บาท

๑๓ ซ้ือยา จ านวน ๘ รายการ ๔๘,๖๕๓.๒๐ บาท ตกลงราคา บ.ทีแมนฟาร์มา จก. บ.ทีแมนฟาร์มา จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๔๘,๖๕๓.๒๐ บาท ๔๘,๖๕๓.๒๐ บาท

๑๔ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๒๔,๔๘๐ บาท ตกลงราคา บ.แอดคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จก. บ.แอดคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๒๔,๔๘๐ บาท ๒๔,๔๘๐ บาท

๑๕ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๔ รายการ ๓,๙๕๓.๘๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เปน็ราคาที่เหมาะสม
๓,๙๕๓.๘๐ บาท ๓,๙๕๓.๘๐ บาท

๑๖ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๔ รายการ ๑๐๕,๗๗๐ บาท ตกลงราคา บ.แอดคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จก. บ.แอดคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๑๐๕,๗๗๐ บาท ๑๐๕,๗๗๐ บาท

๑๗ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๗,๒๗๖ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เปน็ราคาที่เหมาะสม
๗,๒๗๖ บาท ๗,๒๗๖ บาท

๑๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๓๒,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จก. บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๓๒,๐๐๐ บาท ๓๒,๐๐๐ บาท

๑๙ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๓๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เวลเท็คเฮลธ์แคร์ จก. บ.เวลเท็คเฮลธ์แคร์ จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๐ บาท

๒๐ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑ รายการ ๗๑,๒๘๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์ เปน็ราคาที่เหมาะสม
๗๑,๒๘๐ บาท ๗๑,๒๘๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ม.ค.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.
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  สขร.๑

ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๒๑ ซ้ือยา จ านวน ๖ รายการ ๑๑,๘๔๙.๑๘ บาท ตกลงราคา บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก. บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๑๑,๘๔๙.๑๘ บาท ๑๑,๘๔๙.๑๘ บาท

๒๒ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๓,๓๙๙ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เปน็ราคาที่เหมาะสม
๓,๓๙๙ บาท ๓,๓๙๙ บาท

๒๓ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๘๘,๘๗๒ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เปน็ราคาที่เหมาะสม
๘๘,๘๗๒ บาท ๘๘,๘๗๒ บาท

๒๔ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๖,๓๖๖.๕๐ บาท ตกลงราคา บ.แอดคอร์ดคอร์เปอเรชั่น จก. บ.แอดคอร์ดคอร์เปอเรชั่น จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๖,๓๖๖.๕๐ บาท ๖,๓๖๖.๕๐ บาท

๒๕ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๔ รายการ ๔,๗๗๓ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เปน็ราคาที่เหมาะสม
๔,๗๗๓ บาท ๔,๗๗๓ บาท

๒๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๗,๑๐๐ บาท ตกลงราคา บ.อาร์เอ็กซ์ จก. บ.อาร์เอ็กซ์ จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๗,๑๐๐ บาท ๗,๑๐๐ บาท

๒๗ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๖๙,๒๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จก. บ.เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๖๙,๒๐๐ บาท ๖๙,๒๐๐ บาท

๒๘ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๒๐ รายการ ๙๗,๓๒๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เปน็ราคาที่เหมาะสม
๙๗,๓๒๐ บาท ๙๗,๓๒๐ บาท

๒๙ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๒๔,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านไมโครแกรม ร้านไมโครแกรม เปน็ราคาที่เหมาะสม
๒๔,๐๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท

๓๐ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๔ รายการ ๙๘,๙๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านพีโปรดักส์ ร้านพีโปรดักส์ เปน็ราคาที่เหมาะสม
๙๘,๙๐๐ บาท ๙๘,๙๐๐ บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ม.ค.๖๐............................
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  สขร.๑

ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๓๑ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๔ รายการ ๓๔,๕๐๐ บาท ตกลงราคา บ.กอบทองโพลีแพค จก บ.กอบทองโพลีแพค จก เปน็ราคาที่เหมาะสม
๓๔,๕๐๐ บาท ๓๔,๕๐๐ บาท

๓๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓๘,๐๙๒ บาท ตกลงราคา บ.ฮุยเฮงอินเตอร์ จก. บ.ฮุยเฮงอินเตอร์ จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๓๘,๐๙๒ บาท ๓๘,๐๙๒ บาท

๓๓ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑ รายการ ๑๘,๕๑๑ บาท ตกลงราคา บ.เอสวีเอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.เอสวีเอ็นจิเนียร่ิง จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๑๘,๕๑๑ บาท ๑๘,๕๑๑ บาท

๓๔ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๒ รายการ ๑๔๙,๒๒๐ บาท ตกลงราคา บ.แจนกิจแพทย์ภัณฑ์ จก. บ.แจนกิจแพทย์ภัณฑ์ จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๕๘,๐๐๐ บาท ๕๘,๐๐๐ บาท

๓๕ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๒,๖๗๔.๙๒ บาท ตกลงราคา บ.แสงไทยเมดิคอล จก. บ.แสงไทยเมดิคอล จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๒,๖๗๔.๙๒ บาท ๒,๖๗๔.๙๒ บาท

๓๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๘๑,๒๕๓.๑๓ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๘๑,๒๕๓.๑๓ บาท ๘๑,๒๕๓.๑๓ บาท

๓๗ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมขัดพืน้ จ านวน ๓ รายการ ๒๗,๗๑๓ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๗,๗๑๓ บาท ๒๗,๗๑๓ บาท

๓๘ ซ้ือพัสดุและอุปกรณ์ จ านวน ๑๑ รายการ ๙๗,๙๓๑.๗๕ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ประกอบการเรียนการสอน ๙๗,๙๓๑.๗๕ บาท ๙๗,๙๓๑.๗๕ บาท

๓๙ ซ้ืออะไหล่ซ่อมเคร่ือง จ านวน ๙ รายการ ๓๒,๙๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน สุขสมบูรณ์เซอร์วิส ร้าน สุขสมบูรณ์เซอร์วิส เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ปรับอากาศ ๓๒,๙๐๐ บาท ๓๒,๙๐๐ บาท

๔๐ ซ้ือลูกบิดประตูพร้อม จ านวน ๒ ชุด ๗๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน วัฒนาธุรกิจ ร้าน วัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
กุญแจ ๗๐๐ บาท ๗๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ม.ค.๖๐............................
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  สขร.๑

ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๔๑ ซ้ือพัสดุส านักงาน จ านวน ๒๓ รายการ ๙๔,๖๐๘ บาท ตกลงราคา ร้าน ซี.เอส.ซัพพลาย ร้าน ซี.เอส.ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๔,๖๐๘ บาท ๙๔,๖๐๘ บาท

๔๒ ซ้ือหมึกพิมพ์ 85A จ านวน ๑๒ กล่อง ๓๒,๑๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๒,๑๐๐ บาท ๓๒,๑๐๐ บาท

๔๓ ซ้ือวัสดุเคร่ืองใช้ประจ า จ านวน ๑๖ รายการ ๕๔,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไมโครแกรม ร้าน ไมโครแกรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ศูนย์ ๕๔,๐๐๐ บาท ๕๔,๐๐๐ บาท

๔๔ ซ้ือวัสดุเคร่ืองใช้ประจ า จ านวน ๑๙ รายการ ๑๑,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน วัฒนาธุรกิจ ร้าน วัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ศูนย์ ๑๑,๐๐๐ บาท ๑๑,๐๐๐ บาท

๔๕ ซ้ือกันซึมโพลียูรีเทน จ านวน ๑๙๘ ตรม. ๙๕,๙๗๙ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๕,๙๗๙ บาท ๙๕,๙๗๙ บาท

๔๖ ซ้ือหนังสือประจ า จ านวน ๔๐ รายการ ๙๔,๓๙๓.๔๕ บาท ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ห้องสมุด ๙๔,๓๙๓.๔๕ บาท ๙๔,๓๙๓.๔๕ บาท

๔๗ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๕ รายการ ๙๙,๐๐๗.๑๐ บาท ตกลงราคา บจก.สิริดีไซน์ บจก.สิริดีไซน์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๙,๐๐๗.๑๐ บาท ๙๙,๐๐๗.๑๐ บาท

๔๘ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน ๑๒ รายการ ๒๒,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน พ.ีสแสวร์ ซัพพลาย ร้าน พ.ีสแสวร์ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ลด ละ เลิกบุหร่ี ๒๒,๐๐๐ บาท ๒๒,๐๐๐ บาท

๔๙ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน จ านวน ๒๒ รายการ ๓๙,๕๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน วัฒนาธุรกิจ ร้าน วัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ยาเสพติด ๓๙,๕๐๐ บาท ๓๙,๕๐๐ บาท

๕๐ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมห้อง จ านวน ๒๘ รายการ ๙๒,๑๕๘.๐๓ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ท างาน ๙๒,๑๕๘.๐๓ บาท ๙๒,๑๕๘.๐๓ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ม.ค.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๕๑ ซ้ือหมึกพิมพ์และExteral จ านวน ๒ รายการ ๑๐,๒๘๒.๗๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐,๒๘๒.๗๐ บาท ๑๐,๒๘๒.๗๐ บาท

๕๒ ซ้ือไฮดรอลิคประตู จ านวน ๑ รายการ ๕,๘๒๙.๓๖ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕,๘๒๙.๓๖ บาท ๕,๘๒๙.๓๖ บาท

๕๓ ซ้ือพัสดุฝึกงานในหน้าที่ จ านวน ๑๗ รายการ ๑๑,๔๖๖.๑๒ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๑,๔๖๖.๑๒ บาท ๑๑,๔๖๖.๑๒ บาท

๕๔ ซ้ืออุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ เคร่ือง ๓,๘๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๘๐๐ บาท ๓,๘๐๐ บาท

๕๕ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน ๖ รายการ ๓,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน พ.ีสแสวร์ ซัพพลาย ร้าน พ.ีสแสวร์ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท

๕๖ ซ้ือวัสดุซ่อมสีเคร่ือง จ านวน ๑๐ รายการ ๓๗,๔๐๗.๒๐ บาท ตกลงราคา หจก.พิมพ์วดี เอ็นเตอร์ไพรส์ หจก.พิมพ์วดี เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
หมายจราจร ๓๗,๔๐๗.๒๐ บาท ๓๗,๔๐๗.๒๐ บาท

๕๗ ซ้ือวัสดุซ่อมห้องท างาน จ านวน ๗ รายการ ๙๗,๖๗๐.๖๗ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ชั้น3 ๙๗,๖๗๐.๖๗ บาท ๙๗,๖๗๐.๖๗ บาท

๕๘ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมภายใน จ านวน ๒ รายการ ๙๘,๘๖๘ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
อาคาร ๙๘,๘๖๘ บาท ๙๘,๘๖๘ บาท

๕๙ ซ้ือวัสดุกั้นห้องโถงชั้นบน จ านวน ๑๐ รายการ ๘๙,๗๕๓.๗๔ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
เป็นทีพ่ักทหารกองประจ าการ ๘๙,๗๕๓.๗๔ บาท ๘๙,๗๕๓.๗๔ บาท

๖๐ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคาร จ านวน ๙ รายการ ๕๙,๑๗๙.๕๖ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๐๖๓ ๕๙,๑๗๙.๕๖ บาท ๕๙,๑๗๙.๕๖ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ม.ค.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๖๑ ซ้ือพัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๒๑,๕๓๙.๑๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๑,๕๓๙.๑๐ บาท ๒๑,๕๓๙.๑๐ บาท

๖๒ ซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๙ รายการ ๔๔,๓๙๔.๓๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๔,๓๙๔.๓๐ บาท ๔๔,๓๙๔.๓๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
  ๑๐   ก.พ.๖๐

                                                                           ร.ท.  โชคชัย ปิน่เงิน                                 

ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ม.ค.๖๐............................



  สขร.๑

ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑ จ้างพิมพ์กระดาษ จ านวน ๒ รายการ ๙๘,๗๖๑ บาท ตกลงราคา บ.คอนโทรล ดาต้า บ.คอนโทรล ดาต้า เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ค าตอบ ๙๘,๗๖๑ บาท ๙๘,๗๖๑ บาท

๒ จ้างท าความสะอาด จ านวน ๔ รายการ ๔๙,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านสุขสมบรูณ์ เซอร์วสิ ร้านสุขสมบรูณ์ เซอร์วสิ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
เคร่ืองปรับอากาศ ๔๙,๐๐๐ บาท ๔๙,๐๐๐ บาท

๓ จ้างท าความสะอาด จ านวน ๑๒๖ รายการ ๑๒๖,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านสุขสมบรูณ์ เซอร์วสิ ร้านสุขสมบรูณ์ เซอร์วสิ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
เคร่ืองปรับอากาศ ๑๒๖,๐๐๐ บาท ๑๒๖,๐๐๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
  ๑๐   ก.พ.๖๐

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                           ร.ท.  โชคชัย ปิน่เงิน                                 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ม.ค.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.



  สขร.๑

ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๑ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๔๔,๘๘๒ บาท กรณีพิเศษ รภท.ศอพท. รภท.ศอพท. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๔๔,๘๘๒ บาท ๔๔,๘๘๒ บาท

๒ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๑๑,๑๒๘ บาท กรณีพิเศษ รภท.ศอพท. รภท.ศอพท. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๑๑,๑๒๘ บาท ๑๑,๑๒๘ บาท

๓ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๕ รายการ ๒๔๐,๗๔๖ บาท กรณีพิเศษ รภท.ศอพท. รภท.ศอพท. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๒๔๐,๗๔๖ บาท ๒๔๐,๗๔๖ บาท

๔ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๒ รายการ ๙,๓๓๘.๔๐ บาท กรณีพิเศษ รภท.ศอพท. รภท.ศอพท. เปน็ราคาที่เหมาะสม
๙,๓๓๘.๔๐ บาท ๙,๓๓๘.๔๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
  ๑๐   ก.พ.๖๐

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                           ร.ท.  โชคชัย ปิน่เงิน                                 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ม.ค.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.


