
  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ัง/
โดยสังเขป เลขที่ขออนุมติั

๑ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒,๗๔๐.๐๐ ๒,๗๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.วแีอนด์วกีรุงเทพ จก. ๒,๗๔๐.๐๐  บ.วแีอนด์วกีรุงเทพ จก. ๒,๗๔๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๙๖/๖๑ฉ
๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒,๘๐๐.๐๐ ๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอร์ราลดรักส์เฮ้าส์ ๒,๘๐๐.๐๐ บ.เยนเนอร์ราลดรักส์เฮ้าส์ ๒,๘๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๙๕/๖๑ฉ
๓ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๒,๗๘๔.๐๐ ๒,๗๘๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาอนิโนวา่ จก. ๒,๗๘๔.๐๐ บ.ฟาร์มาอนิโนวา่ จก. ๒,๗๘๔.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๙๔/๖๑ฉ
๔ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๓,๘๐๓.๐๐ ๑๓,๘๐๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. ๑๓,๘๐๓.๐๐  บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. ๑๓,๘๐๓.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๙๓/๖๑ฉ
๕ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓๙,๔๘๓.๐๐ ๓๙,๔๘๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. ๓๙,๔๘๓.๐๐  บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. ๓๙,๔๘๓.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๙๒/๖๑ฉ
๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔๘๘,๙๙๐.๐๐ ๔๘๘,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๔๘๘,๙๙๐.๐๐  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๔๘๘,๙๙๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๓๔๒/๖๑
๗ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๙ รายการ ๔๖๘,๘๙๓.๐๐ ๔๖๘,๘๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ทูเอน็ไฟว ์จก. ๔๖๘,๘๙๓.๐๐  บ.ทูเอน็ไฟว ์จก. ๔๖๘,๘๙๓.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๓๔๑/๖๑
๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๕๖,๐๐๐.๐๐ ๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.แอคคิวเรทพลัส ๕๖,๐๐๐.๐๐ หจก.แอคคิวเรทพลัส ๕๖,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๘๙/๖๑ฉ
๙ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑,๑๐๐.๐๐ ๑,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.วเีอสฟาร์มา จก. ๑,๑๐๐.๐๐  บ.วเีอสฟาร์มา จก. ๑,๑๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๘๗/๖๑ฉ

๑๐ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๖,๕๔๘.๔๐ ๖,๕๔๘.๔๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๖,๕๔๘.๔๐  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๖,๕๔๘.๔๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๘๖/๖๑ฉ
๑๑ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑,๕๘๓.๖๐ ๑,๕๘๓.๖๐ เฉพาะเจาะจง  บ.อาร์เอก็ซ์ จก. ๑,๕๘๓.๖๐  บ.อาร์เอก็ซ์ จก. ๑,๕๘๓.๖๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๘๕/๖๑ฉ
๑๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๑,๗๕๐.๐๐ ๑๑,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ไบโอจนีีเทค จก. ๑๑,๗๕๐.๐๐  บ.ไบโอจนีีเทค จก. ๑๑,๗๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๘๔/๖๑ฉ
๑๓ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔,๔๕๑.๒๐ ๔,๔๕๑.๒๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๔,๔๕๑.๒๐  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๔,๔๕๑.๒๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖๕/๖๑ฉ
๑๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๑,๓๐๐.๐๐ ๑,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ซ จก. ๑,๓๐๐.๐๐ บ.ไทยกอ๊ซ จก. ๑,๓๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๘๒/๖๑ฉ
๑๕ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๗,๖๒๐.๐๐ ๗,๖๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอ๊ซ จก. ๗,๖๒๐.๐๐ บ.ไทยกอ๊ซ จก. ๗,๖๒๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๘๑/๖๑ฉ
๑๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.วเีอสฟาร์มา จก. ๑๑,๐๐๐.๐๐  บ.วเีอสฟาร์มา จก. ๑๑,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๘๐/๖๑ฉ
๑๗ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๙,๖๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีโปรดักส์ ๙,๖๐๐.๐๐ ร้านพีโปรดักส์ ๙,๖๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖๔/๖๑ฉ
๑๘ ซ้ือวสัดุหีบห่อ จ านวน ๔ รายการ ๙,๑๓๕.๐๐ ๙,๑๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท. ๙,๑๓๕.๐๐ รภท.ศอพท. ๙,๑๓๕.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๓๒๙/๖๑
๑๙ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๘,๐๒๕.๐๐ ๘,๐๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บอร์เนียวเมดิคัล จก. ๘,๐๒๕.๐๐ บ.บอร์เนียวเมดิคัล จก. ๘,๐๒๕.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๕๘/๖๑ฉ
๒๐ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๖,๔๒๐.๐๐ ๖,๔๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๖,๔๒๐.๐๐  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๖,๔๒๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๕๗/๖๑ฉ
๒๑ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๔๐๘,๓๕๐.๐๐ ๔๐๘,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท. ๔๐๘,๓๕๐.๐๐ รภท.ศอพท. ๔๐๘,๓๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๓๖/๖๑ฉ
๒๒ จา้งปรับเทียบมาตรฐาน จ านวน ๒๗ รายการ ๖๓,๙๐๐.๐๐ ๖๓,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามเมดดิคอล จก. ๖๓,๙๐๐.๐๐ บ.สยามเมดดิคอล จก. ๖๓,๙๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๘๑/๖๑จฉ
๒๓ จา้งปรับเทียบมาตรฐาน จ านวน ๗ รายการ ๑๕,๗๕๐.๐๐ ๑๕,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามเมดดิคอล จก. ๑๕,๗๕๐.๐๐ บ.สยามเมดดิคอล จก. ๑๕,๗๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๗๖/๖๑จฉ
๒๔ จา้งปรับเทียบมาตรฐาน จ านวน ๑๑ รายการ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามเมดดิคอล จก. ๒๐,๐๐๐.๐๐ บ.สยามเมดดิคอล จก. ๒๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๗๔/๖๑จฉ
๒๕ จา้งปรับเทียบมาตรฐาน จ านวน ๗ รายการ ๑๖,๒๐๐.๐๐ ๑๖,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยามเมดดิคอล จก. ๑๖,๒๐๐.๐๐ บ.สยามเมดดิคอล จก. ๑๖,๒๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๗๓/๖๑จฉ
๒๖ ซ้ือวสัดุซ่อมแซมพื้นอาคาร จ านวน ๔ รายการ ๖๖,๑๕๑.๖๘ ๖๖,๑๕๑.๖๘ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๖๖,๑๕๑.๖๘ หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๖๖,๑๕๑.๖๘ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๙/๖๑ฉ.

๒๗ ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ซ่อมแซมส่ิงช ารุด จ านวน ๗ รายการ ๘๔,๕๕๖.๗๕ ๘๔,๕๕๖.๗๕ เฉพาะเจาะจง หจก.อนันต์มงคลชยั ๘๔,๕๕๖.๗๕ หจก.อนันต์มงคลชยั ๘๔,๕๕๖.๗๕ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๕/๖๑ฉ.

๒๘ ซ้ือวสัดุป้องการโจรกรรม จ านวน ๘ รายการ ๙๒,๕๘๗.๑๐ ๙๒,๕๘๗.๑๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อนันต์มงคลชยั ๙๒,๕๘๗.๑๐ หจก.อนันต์มงคลชยั ๙๒,๕๘๗.๑๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๘/๖๑ฉ.

๒๙ ซ้ือของใชร้าชการ จ านวน ๓๖ รายการ ๖๗,๑๐๓.๕๐ ๖๗,๑๐๓.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๖๗,๑๐๓.๕๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๖๗,๑๐๓.๕๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๙/๖๑ฉ.
๓๐ ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ า จ านวน ๕ รายการ ๒๖,๓๕๙.๔๕ ๒๖,๓๕๙.๔๕ เฉพาะเจาะจง หจก.อนันต์มงคลชยั ๒๖,๓๕๙.๔๕ หจก.อนันต์มงคลชยั ๒๖,๓๕๙.๔๕ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๒๒/๖๑ฉ.

  สขร.๑

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน..........พ.ค.๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

ล าดับที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จา้ง



เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ัง/
โดยสังเขป เลขที่ขออนุมติั

๓๑ ซ้ือพัสดุ จ านวน ๕ รายการ ๓๐,๔๐๐.๐๐ ๓๐,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจงบ.อมัรนิทร ์เมดคิอล จก. ๓๐,๔๐๐.๐๐ บ.อมัรนิทร ์เมดคิอล จก. ๓๐,๔๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๒๕/๖๑ฉ.

๓๒ ซ้ือวสัดุ (หมกึพิมพ)์ จ านวน ๖ รายการ ๖๖,๐๗๐.๐๐ ๖๖,๐๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๖๖,๐๗๐.๐๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๖๖,๐๗๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๒๗/๖๑ฉ.
๓๓ ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน ๑ รายการ ๒๑,๕๗๑.๒๐ ๒๑,๕๗๑.๒๐ เฉพาะเจาะจง บ.ว.ีเคลฟเวอร์ จก. ๒๑,๕๗๑.๒๐ บ.ว.ีเคลฟเวอร์ จก. ๒๑,๕๗๑.๒๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๒๘/๖๑ฉ.
๓๔ ซ้ือหมกึพิมพ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๘ รายการ ๙๕,๒๖๐.๘๐ ๙๕,๒๖๐.๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๙๕,๒๖๐.๘๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๙๕,๒๖๐.๘๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๓๐/๖๑ฉ.

๓๕ ซ้ือตู้เยน็แชน่้ าด่ืม ๒ ประตู จ านวน ๑ รายการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๑๐๐,๐๐๐ หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๑๐๐,๐๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๓๒/๖๑ฉ.

๓๖ ซ้ือพัสดุโครงการศึกษา จ านวน ๙ รายการ ๖๑,๒๗๓.๐๐ ๖๑,๒๗๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พุฒิพงศ์พาณิชย์ ๖๑,๒๗๓.๐๐ ร้าน พุฒิพงศ์พาณิชย์ ๖๑,๒๗๓.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๓๔/๖๑ฉ.

๓๗ ซ้ือแผ่นกรองอากาศ จ านวน ๓ รายการ ๖๙,๕๐๐.๐๐ ๖๙,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้านพีโปรดักส์ ๖๙,๕๐๐.๐๐ ร้านพีโปรดักส์ ๖๙,๕๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๓๕/๖๑ฉ.

๓๘ ซ้ือพัสดุใชส้ านักงาน จ านวน ๑๘ รายการ ๕๗,๙๗๐.๐๐ ๕๗,๙๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน วฒันาธรุกจิ ๕๗,๙๗๐.๐๐ ร้าน วฒันาธรุกจิ ๕๗,๙๗๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๓๖/๖๑ฉ.

วธิซ้ืีอ/จา้ง

ร.อ.โชคชยั  ปิ่นเงิน
 น.จดัหา ผจห.กวภ.พอ.

    ๕  ม.ิย.๖๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน..........พ.ค.๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

ล าดับที่ งานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา


