
  สขร.๑

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

๑ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑๑,๒๕๐ บาท ตกลงราคา บ.โอสถ อินเตอร์ จก. บ.โอสถ อินเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๑,๒๕๐ บาท ๑๑,๒๕๐ บาท

๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒๐,๘๖๕ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๐,๘๖๕ บาท ๒๐,๘๖๕ บาท

๓ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๑๓,๓๗๕ บาท ตกลงราคา บ.บอร์เนียวเมดิคัล จก. บ.บอร์เนียวเมดิคัล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๓,๓๗๕ บาท ๑๓,๓๗๕ บาท

๔ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๒๙,๔๗๐ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒๙,๔๗๐ บาท ๑๒๙,๔๗๐ บาท

๕ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๙๘,๔๔๐ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๘,๔๔๐ บาท ๙๘,๔๔๐ บาท

๖ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑๔๑,๗๗๕ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๔๑,๗๗๕ บาท ๑๔๑,๗๗๕ บาท

๗ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒๓,๕๔๐ บาท ตกลงราคา บ.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ จก. บ.แปซิฟิค เฮลท์แคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๓,๕๔๐ บาท ๒๓,๕๔๐ บาท

๘ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๖,๙๐๖ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๖,๙๐๖ บาท ๑๖,๙๐๖ บาท

๙ ซ้ืออุปกรณ์ติดต้ังแสงสว่าง จ านวน ๑๕ ชุด ๕๔,๕๗๐ บาท ตกลงราคา ร้าน เสริมศิริซัพพลาย ร้าน เสริมศิริซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕๔,๕๗๐ บาท ๕๔,๕๗๐ บาท

๑๐ ซ้ือพัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๑๘,๘๓๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๘,๘๓๐ บาท ๑๘,๘๓๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ต.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑๑ ซ้ือพัดลมต้ังพืน้ ๑๖ นิ้ว จ านวน ๓ เคร่ือง ๕,๗๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕,๗๐๐ บาท ๕,๗๐๐ บาท

๑๒ ซ้ือแบตเตอร์ร่ีโน๊ตบุค๊ จ านวน ๑ รายการ ๑,๔๔๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๔๔๐ บาท ๑,๔๔๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
  ๗  พ.ย.๕๙

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ต.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                        ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                 



  สขร.๑

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

๑ ซ้ือน้ ายาส าหรับตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด ๑,๙๐๕,๖๗๐ บาท สอบราคา บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เสนอบริษัทเดียว
 จ านวน ๒๕ รายการ ๑,๙๐๕,๖๗๐ บาท ๑,๙๐๕,๖๗๐ บาท

๒ ซ้ือยา จ านวน ๑๕ รายการ ๑,๙๑๑,๔๘๕.๗๐ บาท สอบราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๑,๙๑๑,๔๘๕.๗๐ บาท ๑,๙๑๑,๔๘๕.๗๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
  ๗  พ.ย.๕๙

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                        ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ต.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.



  สขร.๑

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

๑ ซ้ือเคร่ืองก าเนิดไอน้ าทางการแพทย์ ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท ประกวดราคา บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จ ากัด บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
ขนาด ๒๕๐ แรงม้า จ านวน ๒ เคร่ือง อิเล็กทรอนิกส์ ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๓๓๐,๐๐๐ บาท 

(e-bidding)

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
  ๗  พ.ย.๕๙

ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                        ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ต.ค.๕๙............................


