
  สขร.๑

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

๑ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๒ รายการ ๗๔,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เวิลด์เมด อิควิปเม้นท์ จก. บ.เวิลด์เมด อิควิปเม้นท์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๔,๐๐๐ บาท ๗๔,๐๐๐ บาท

๒ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๓ รายการ ๕๘,๗๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕๘,๗๐๐ บาท ๕๘,๗๐๐ บาท

๓ ซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๑๖๗,๘๖๑.๙ บาท ตกลงราคา บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๖๗,๘๖๑.๙ บาท ๑๖๗,๘๖๑.๙ บาท

๔ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๐,๗๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐,๗๐๐ บาท ๑๐,๗๐๐ บาท

๕ ซ้ือวัสดุหีบห่อ จ านวน ๓ รายการ ๒,๐๗๕ บาท ตกลงราคา ร้านไมโครแกรม ร้านไมโครแกรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒,๐๗๕ บาท ๒,๐๗๕ บาท

๖ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๒,๘๐๐ บาท ตกลงราคา บ.โอสถอินเตอร์ บ.โอสถอินเตอร์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒,๘๐๐ บาท ๒,๘๐๐ บาท

๗ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๒ รายการ ๑,๗๕๐ บาท ตกลงราคา บ.โอสถอินเตอร์ บ.โอสถอินเตอร์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๗๕๐ บาท ๑,๗๕๐ บาท

๘ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑๖ รายการ ๑๓๗,๒๙๐ บาท ตกลงราคา หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๓๗,๒๙๐ บาท ๑๓๗,๒๙๐ บาท

๙ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๒ รายการ ๒๒๔,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๒๔,๐๐๐ บาท ๒๒๔,๐๐๐ บาท

๑๐ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑ รายการ ๑๔,๕๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.สิริรันเคร่ืองมือแพทย์ หจก.สิริรันเคร่ืองมือแพทย์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๔,๕๐๐ บาท ๑๔,๕๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.
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  สขร.๑

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

๑๑ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑ รายการ ๑๗๕,๔๘๐ บาท ตกลงราคา บ.ซินโดม อิเลคทรอนิ จก. บ.ซินโดม อิเลคทรอนิ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๗๕,๔๘๐ บาท ๓๕๗,๓๘๐ บาท

๑๒ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๕๕,๗๙๐ บาท ตกลงราคา บ.ทีแมนฟาร์มา จก. บ.ทีแมนฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕๕,๗๙๐ บาท ๕๕,๗๙๐ บาท

๑๓ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๓๕๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.โอ๊คล่ีย์ ไทยแลนด์ จก. บ.โอ๊คล่ีย์ ไทยแลนด์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๕๐,๐๐๐ บาท ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๑๔ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๒๔,๘๗๘.๕๗ บาท ตกลงราคา บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๔,๘๗๘.๕๗ บาท ๒๔,๘๗๘.๕๗ บาท

๑๕ ซ้ือยา จ านวน ๗ รายการ ๕,๑๗๖ บาท ตกลงราคา บ.ทีแมนฟาร์มา จก. บ.ทีแมนฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕,๑๗๖ บาท ๕,๑๗๖ บาท

๑๖ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๙ รายการ ๒๗๔,๗๕๐ บาท ตกลงราคา บ.แอลเอฟเอเชีย จก. บ.แอลเอฟเอเชีย จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๗๔,๗๕๐ บาท ๒๗๔,๗๕๐ บาท

๑๗ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๑๒,๗๓๐ บาท ตกลงราคา บ.บูรพาโอสถ จก. บ.บูรพาโอสถ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒,๗๓๐ บาท ๑๒,๗๓๐ บาท

๑๘ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๒๗๖,๙๙๗ บาท ตกลงราคา บ.ทีแมนฟาร์มา จก. บ.ทีแมนฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๗๖,๙๙๗ บาท ๒๗๖,๙๙๗ บาท

๑๙ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๑๗,๖๑๐.๔ บาท ตกลงราคา บ.บูรพาโอสถ จก. บ.บูรพาโอสถ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๗,๖๑๐.๔ บาท ๑๗,๖๑๐.๔ บาท

๒๐ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๗๕,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๕,๐๐๐ บาท ๗๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๒๑ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑,๗๘๓.๕๖ บาท ตกลงราคา บ.แสงไทย เมดิคอล จก. บ.แสงไทย เมดิคอล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๗๘๓.๕๖ บาท ๑,๗๘๓.๕๖ บาท

๒๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๐๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท

๒๓ ซ้ือยา จ านวน ๕ รายการ ๓๒,๒๖๐ บาท ตกลงราคา บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๒,๒๖๐ บาท ๓๒,๒๖๐ บาท

๒๔ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๔,๗๕๐ บาท ตกลงราคา บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔,๗๕๐ บาท ๔,๗๕๐ บาท

๒๕ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๗ รายการ ๑๙,๖๑๓ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๙,๖๑๓ บาท ๑๙,๖๑๓ บาท

๒๖ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๙๙,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านบีเอ็นเอ็นคอมเมอร์เชียล ร้านบีเอ็นเอ็นคอมเมอร์เชียล เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๙,๐๐๐ บาท ๙๙,๐๐๐ บาท

๒๗ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๓๒,๔๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านวัฒนาธุรกิจ ร้านวัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๒,๔๐๐ บาท ๓๒,๔๐๐ บาท

๒๘ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๑๕๙,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็กพลอริท หจก.เอ็กพลอริท เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๕๙,๐๐๐ บาท ๑๕๙,๐๐๐ บาท

๒๙ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๔๕๑,๐๐๕ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๕๑,๐๐๕ บาท ๔๕๑,๐๐๕ บาท

๓๐ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๒๘,๒๓๓.๔ บาท ตกลงราคา บ.อาร์เอ็กซ์ จก. บ.อาร์เอ็กซ์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๘,๒๓๓.๔ บาท ๒๘,๒๓๓.๔ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๓๑ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๓๓,๖๙๓.๘ บาท ตกลงราคา บ.อาร์เอ็กซ์ จก บ.อาร์เอ็กซ์ จก เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๓,๖๙๓.๘ บาท ๓๓,๖๙๓.๘ บาท

๓๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ ๑๑,๗๑๖.๕ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๑,๗๑๖.๕ บาท ๑๑,๗๑๖.๕ บาท

๓๓ ซ้ือสารเคมี จ านวน ๔ รายการ ๓๑,๖๕๐.๖ บาท ตกลงราคา บ.บีเอ็ลฮ่ัว จก. บ.บีเอ็ลฮ่ัว จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๑,๖๕๐.๖ บาท ๓๑,๖๕๐.๖ บาท

๓๔ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๔๙๒,๘๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ภานุกร เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.ภานุกร เอ็นจิเนียร่ิง จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๙๒,๘๐๐ บาท ๔๙๒,๘๐๐ บาท

๓๕ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๓๔๓,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ภานุกร เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.ภานุกร เอ็นจิเนียร่ิง จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๔๓,๐๐๐ บาท ๓๔๓,๐๐๐ บาท

๓๖ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ ๖๕,๒๐๙.๖ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็กพลอริท หจก.เอ็กพลอริท เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๕,๒๐๙.๖ บาท ๖๕,๒๐๙.๖ บาท

๓๗ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๔๔,๓๓๐ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๔,๓๓๐ บาท ๔๔,๓๓๐ บาท

๓๘ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๒ รายการ ๒๗,๒๙๓.๓๕ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๗,๒๙๓.๓๕ บาท ๒๗,๒๙๓.๓๕ บาท

๓๙ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๙๙,๘๙๔.๑ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๙,๘๙๔.๑ บาท ๙๙,๘๙๔.๑ บาท

๔๐ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๗ รายการ ๓๕,๖๘๒.๔๘ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๕,๖๘๒.๔๘ บาท ๓๕,๖๘๒.๔๘ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๔๑ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๓ รายการ ๗๘,๒๕๐ บาท ตกลงราคา หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๘,๒๕๐ บาท ๗๘,๒๕๐ บาท

๔๒ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๒ รายการ ๓,๑๕๐ บาท ตกลงราคา หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๑๕๐ บาท ๓,๑๕๐ บาท

๔๓ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๕ รายการ ๑๓๐,๑๑๒ บาท ตกลงราคา บ.โคฮอทเซลล์แอนด์เซอร์วิส จก. บ.โคฮอทเซลล์แอนด์เซอร์วิส จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๓๐,๑๑๒ บาท ๑๓๐,๑๑๒ บาท

๔๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๒๓ รายการ ๒๕๗,๒๐๘ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๕๗,๒๐๘ บาท ๒๕๗,๒๐๘ บาท

๔๕ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ ๖๔,๙๘๓ บาท ตกลงราคา บ.บีเอ็ลฮ่ัว จก. บ.บีเอ็ลฮ่ัว จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๔,๙๘๓ บาท ๖๔,๙๘๓ บาท

๔๖ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑๖ รายการ ๑๑๓,๓๔๐.๘๒ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๑๓,๓๔๐.๘๒ บาท ๑๑๓,๓๔๐.๘๒ บาท

๔๗ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑๓ รายการ ๑๒,๔๑๗.๓๕ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒,๔๑๗.๓๕ บาท ๑๒,๔๑๗.๓๕ บาท

๔๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒๗ รายการ ๓๗๖,๘๒๗.๐๘ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๗๖,๘๒๗.๐๘ บาท ๓๗๖,๘๒๗.๐๘ บาท

๔๙ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔,๕๔๗.๕ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔,๕๔๗.๕ บาท ๔,๕๔๗.๕ บาท

๕๐ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๙,๐๙๕ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙,๐๙๕ บาท ๙,๐๙๕ บาท
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๕๑ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๒๕,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.ศรีนันทกุล หจก.ศรีนันทกุล เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๕,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท

๕๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๑๒,๐๗๗.๓๖ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒,๐๗๗.๓๖ บาท ๑๒,๐๗๗.๓๖ บาท

๕๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ ๗,๕๐๖.๖ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗,๕๐๖.๖ บาท ๗,๕๐๖.๖ บาท

๕๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๓๑,๐๔๗.๑๒ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๑,๐๔๗.๑๒ บาท ๓๑,๐๔๗.๑๒ บาท

๕๕ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ไบโอฟาร์ม จก. บ.ไบโอฟาร์ม จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท

๕๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑,๙๒๖ บาท ตกลงราคา บ.โอสถอินเตอร์ จก. บ.โอสถอินเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๙๒๖ บาท ๑,๙๒๖ บาท

๕๗ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๘,๕๖๐ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘,๕๖๐ บาท ๘,๕๖๐ บาท

๕๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๕ รายการ ๓๙,๙๑๔ บาท ตกลงราคา บ.เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จก. บ.เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๙,๙๑๔ บาท ๓๙,๙๑๔ บาท

๕๙ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒๑,๒๐๐ บาท ตกลงราคา หสม.กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี หสม.กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๑,๒๐๐ บาท ๒๑,๒๐๐ บาท

๖๐ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓๗,๑๐๐ บาท ตกลงราคา หสม.กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี หสม.กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๗,๑๐๐ บาท ๓๗,๑๐๐ บาท
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๖๑ ซ้ือวัสดุหีบห่อ จ านวน ๒๐ รายการ ๘๙,๑๖๕ บาท ตกลงราคา ร้านซีเอสซัพพลาย ร้านซีเอสซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๙,๑๖๕ บาท ๘๙,๑๖๕ บาท

๖๒ ซ้ือยา จ านวน ๙ รายการ ๒๒,๓๑๖ บาท ตกลงราคา บ.ทีแมนฟาร์มา จก. บ.ทีแมนฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๒,๓๑๖ บาท ๒๒,๓๑๖ บาท

๖๓ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๗๗,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.โอสถอินเตอร์ บ.โอสถอินเตอร์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๗,๐๐๐ บาท ๗๗,๐๐๐ บาท

๖๔ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๒ รายการ ๑๒,๐๓๕ บาท ตกลงราคา บ.โพลเฮลแคร์ จก. บ.โพลเฮลแคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒,๐๓๕ บาท ๑๒,๐๓๕ บาท

๖๕ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๘๗,๖๕๓ บาท ตกลงราคา บ.โอสถอินเตอร์ บ.โอสถอินเตอร์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๗,๖๕๓ บาท ๘๗,๖๕๓ บาท

๖๖ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๕ รายการ ๖๕,๗๙๑ บาท ตกลงราคา ร้านพีสแควร์ซัพพลาย ร้านพีสแควร์ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๕,๗๙๑ บาท ๖๕,๗๙๑ บาท

๖๗ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๕๑,๑๔๘ บาท ตกลงราคา บ.ไบโอฟาร์ม จก. บ.ไบโอฟาร์ม จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕๑,๑๔๘ บาท ๕๑,๑๔๘ บาท

๖๘ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๘,๑๙๐ บาท ตกลงราคา บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จก. บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๘,๑๙๐ บาท ๑๘,๑๙๐ บาท

๖๙ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๖๓,๓๔๔ บาท ตกลงราคา บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๓,๓๔๔ บาท ๖๓,๓๔๔ บาท

๗๐ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๙,๒๘๐ บาท ตกลงราคา บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙,๒๘๐ บาท ๙,๒๘๐ บาท
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  สขร.๑
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๗๑ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑๐๓,๖๘๙.๐๔ บาท ตกลงราคา บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐๓,๖๘๙.๐๔ บาท ๑๐๓,๖๘๙.๐๔ บาท

๗๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๙๓,๘๗๕ บาท ตกลงราคา บ.ไบโอจีนีเทค จก. บ.ไบโอจีนีเทค จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๙๓,๘๗๕ บาท ๑๙๓,๘๗๕ บาท

๗๓ ซ้ือวัสดุหีบห่อ จ านวน ๑๐ รายการ ๒๐๔,๙๑๕ บาท ตกลงราคา ร้านซีเอสซัพพลาย ร้านซีเอสซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๐๔,๙๑๕ บาท ๒๐๔,๙๑๕ บาท

๗๔ ซ้ือวัสดุหีบห่อ จ านวน ๑๔ รายการ ๑๔๓,๔๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านไมโครแกรม ร้านไมโครแกรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๔๓,๔๐๐ บาท ๑๔๓,๔๐๐ บาท

๗๕ ซ้ือวัสดุหีบห่อ จ านวน ๗๓ รายการ ๑๐๗,๗๓๕ บาท ตกลงราคา ร้านวัฒนาธุรกิจ ร้านวัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐๗,๗๓๕ บาท ๑๐๗,๗๓๕ บาท

๗๖ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑๘ รายการ ๑๐๗,๗๓๕ บาท ตกลงราคา บ.ไทยก๊อซ จก. บ.ไทยก๊อซ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐๗,๗๓๕ บาท ๑๐๗,๗๓๕ บาท

๗๗ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๖ รายการ ๕๔,๖๐๐ บาท ตกลงราคา บ.แอดคิวเรทพลัส จก. บ.แอดคิวเรทพลัส จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕๔,๖๐๐ บาท ๕๔,๖๐๐ บาท

๗๘ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๓ รายการ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๐๐,๐๐๐ บาท ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๗๙ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๗๖,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ยูนิต้ี เด็นตัล จก. บ.ยูนิต้ี เด็นตัล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๖,๐๐๐ บาท ๗๖,๐๐๐ บาท

๘๐ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๑๒๘,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เซพต้ีพอยท์ ซิสเต็มส์ จก. บ.เซพต้ีพอยท์ ซิสเต็มส์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒๘,๐๐๐ บาท ๑๒๘,๐๐๐ บาท
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๘๑ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕๐๐,๐๐๐ บาท ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๘๒ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ ๔๓๓,๔๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ศรอัครนิวาต จก. บ.ศรอัครนิวาต จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๓๓,๔๐๐ บาท ๔๓๓,๔๐๐ บาท

๘๓ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๒๖๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.จิตรเกื้อกูล หจก.จิตรเกื้อกูล เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๖๐,๐๐๐ บาท ๒๖๐,๐๐๐ บาท

๘๔ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๓๑,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เคเคเอ็นทีฟิค จก. บ.เคเคเอ็นทีฟิค จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๑,๐๐๐ บาท ๗๘,๑๑๐ บาท

๘๕ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เทคเอช จก. บ.เทคเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๘๖ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ ๔๒๖,๖๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ซีแอร์ไทย จก. บ.ซีแอร์ไทย จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๒๖,๖๐๐ บาท ๔๒๖,๖๐๐ บาท

๘๗ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ ๑๕๗,๘๐๐ บาท ตกลงราคา บ.อัมรินทร์ เมดดิคอล บ.อัมรินทร์ เมดดิคอล เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๕๗,๘๐๐ บาท ๑๕๗,๘๐๐ บาท

๘๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๕ รายการ ๕๓,๕๓๑.๘ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๘,๒๔๐ บาท ๗๘,๒๔๐ บาท

๘๙ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๓๙,๘๐๐ บาท ตกลงราคา บ.โพลเฮลท์แคร์ บ.โพลเฮลท์แคร์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๙,๘๐๐ บาท ๓๙,๘๐๐ บาท

๙๐ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๓ รายการ ๒๓๖,๕๐๐ บาท ตกลงราคา บ.แอดคิวเรทพลัส จก. บ.แอดคิวเรทพลัส จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๓๖,๕๐๐ บาท ๒๓๖,๕๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๙๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๔๖ รายการ ๑๙๖,๒๑๖.๐๒ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๙๖,๒๑๖.๐๒ บาท ๑๙๖,๒๑๖.๐๒ บาท

๙๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑๖ รายการ ๙๘,๑๑๖ บาท ตกลงราคา บ.ไทยก็อซ จก. บ.ไทยก็อซ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๘,๑๑๖ บาท ๙๘,๑๑๖ บาท

๙๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๓๒ รายการ ๒๒๙,๖๔๖ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๒๙,๖๔๖ บาท ๒๒๙,๖๔๖ บาท

๙๔ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๙๐,๔๔๕ บาท ตกลงราคา บ.โพลเฮลท์แคร์ บ.โพลเฮลท์แคร์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๐,๔๔๕ บาท ๙๐,๔๔๕ บาท

๙๕ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑๑,๗๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๑,๗๐๐ บาท ๑๑,๗๐๐ บาท

๙๖ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๓๕,๑๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๕,๑๐๐ บาท ๓๕,๑๐๐ บาท

๙๗ ซ้ือยา จ านวน ๑๒ รายการ ๙๘,๑๖๙.๘๘ บาท ตกลงราคา บ.ทีแมนฟาร์มา จก. บ.ทีแมนฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๘,๑๖๙.๘๘ บาท ๙๘,๑๖๙.๘๘ บาท

๙๘ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๑๐๐,๘๖๖ บาท ตกลงราคา บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐๐,๘๖๖ บาท ๑๐๐,๘๖๖ บาท

๙๙ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๒ รายการ ๒๙๔,๘๕๐ บาท ตกลงราคา บ.โพลเฮลท์แคร์ จก. บ.โพลเฮลท์แคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๙๔,๘๕๐ บาท ๒๙๔,๘๕๐ บาท

๑๐๐ ซ้ือสารเคมี จ านวน ๑ รายการ ๑๐๑,๔๑๑.๔ บาท ตกลงราคา บ.วิทยาศรม จก. บ.วิทยาศรม จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐๑,๔๑๑.๔ บาท ๑๐๑,๔๑๑.๔ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑๐๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๒๕ รายการ ๖๙,๗๙๓ บาท ตกลงราคา บ.พีเคจีลัคกี้กรุป จก. บ.พีเคจีลัคกี้กรุป จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๙,๗๙๓ บาท ๖๙,๗๙๓ บาท

๑๐๒ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๒ รายการ ๙๑,๖๖๕ บาท ตกลงราคา บ.โพสเฮลท์แคร์ จก. บ.โพสเฮลท์แคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๑,๖๖๕ บาท ๙๑,๖๖๕ บาท

๑๐๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑๓ รายการ ๒๑๐,๗๘๕ บาท ตกลงราคา บ.ไทยก็อซ จก. บ.ไทยก็อซ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๑๐,๗๘๕ บาท ๒๑๐,๗๘๕ บาท

๑๐๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑๖ รายการ ๑๒๐,๗๖๒ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒๐,๗๖๒ บาท ๑๒๐,๗๖๒ บาท

๑๐๕ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๗๗,๘๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เอสดี ทันตเวช จก. บ.เอสดี ทันตเวช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๗,๘๐๐ บาท ๗๗,๘๐๐ บาท

๑๐๖ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๖๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอสพีซายด์ หจก.เอสพีซายด์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๐,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐ บาท

๑๐๗ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๖ รายการ ๒๕๒,๓๐๐ บาท ตกลงราคา บ.วิคตอร่ีครุภัณฑ์การแพทย์ จก. บ.วิคตอร่ีครุภัณฑ์การแพทย์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๕๒,๓๐๐ บาท ๒๕๒,๓๐๐ บาท

๑๐๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๘๓,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ป.เคมีอุปกรณ์ จก. บ.ป.เคมีอุปกรณ์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๓,๐๐๐ บาท ๘๓,๐๐๐ บาท

๑๐๙ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๑๒๒,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ซีแอร์ไทย จก. บ.ซีแอร์ไทย จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒๒,๐๐๐ บาท ๑๒๒,๐๐๐ บาท

๑๑๐ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ ๑๒๙,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.อัมรินทร์ เมดดิคอล บ.อัมรินทร์ เมดดิคอล เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒๙,๐๐๐ บาท ๑๒๙,๐๐๐ บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.



  สขร.๑

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

๑๑๑ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็กพลอริท หจก.เอ็กพลอริท เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๘๐,๐๐๐ บาท ๒๘๐,๐๐๐ บาท

๑๑๒ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๘๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านพีสแควร์ ซัพพลาย ร้านพีสแควร์ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๐,๐๐๐ บาท ๘๐,๐๐๐ บาท

๑๑๓ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๑๑๖,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.อีฟอร์แอลเอม จก. บ.อีฟอร์แอลเอม จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๑๖,๐๐๐ บาท ๑๑๖,๐๐๐ บาท

๑๑๔ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๒๔๒,๓๗๒ บาท ตกลงราคา บ.เคเคไซเอ็นทีฟิค จก. บ.เคเคไซเอ็นทีฟิค จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๔๒,๓๗๒ บาท ๒๔๒,๓๗๒ บาท

๑๑๕ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๖๖,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.แอดวานซ์เมดิคอลคอร์ปอเรชั่น จก. บ.แอดวานซ์เมดิคอลคอร์ปอเรชั่น จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๖,๐๐๐ บาท ๖๖,๐๐๐ บาท

๑๑๖ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๔๙,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.โนเบิลเมด จก. บ.โนเบิลเมด จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๙,๐๐๐ บาท ๔๙,๐๐๐ บาท

๑๑๗ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๒๒,๒๕๐ บาท ตกลงราคา บ.เมดิทอป จก. บ.เมดิทอป จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๒,๒๕๐ บาท ๔๖,๒๒๔ บาท

๑๑๘ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๑๐๒,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐๒,๐๐๐ บาท ๑๐๒,๐๐๐ บาท

๑๑๙ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๑๐๕,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.อีฟอร์แอลเอม จก. บ.อีฟอร์แอลเอม จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐๕,๐๐๐ บาท ๑๐๕,๐๐๐ บาท

๑๒๐ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๑๐๒,๓๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ควอลิฟายกร็ป จก. บ.ควอลิฟายกร็ป จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐๒,๓๐๐ บาท ๑๐๒,๓๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑๒๑ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๑๙๓,๖๙๓.๕ บาท ตกลงราคา บ.ไทคูณ จก. บ.ไทคูณ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๙๓,๖๙๓.๕ บาท ๑๙๓,๖๙๓.๕ บาท

๑๒๒ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๒ รายการ ๘๐,๐๘๕ บาท ตกลงราคา บ.โพลเฮลท์แคร์ จก. บ.โพลเฮลท์แคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๐,๐๘๕ บาท ๘๐,๐๘๕ บาท

๑๒๓ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๒ รายการ ๑๘๙,๕๕๐ บาท ตกลงราคา บ.โพลเฮลท์แคร์ จก. บ.โพลเฮลท์แคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๘๙,๕๕๐ บาท ๑๘๙,๕๕๐ บาท

๑๒๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๒๘ รายการ ๑๐๓,๕๗๐ บาท ตกลงราคา บ.ทีโอพีโซน จก. บ.ทีโอพีโซน จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐๓,๕๗๐ บาท ๑๐๓,๕๗๐ บาท

๑๒๕ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๑๘๐,๐๘๑ บาท ตกลงราคา บ.เซสท์เมด จก. บ.เซสท์เมด จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๘๐,๐๘๑ บาท ๑๘๐,๐๘๑ บาท

๑๒๖ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๙๓,๓๙๐ บาท ตกลงราคา บ.เจนกิจแพทย์ภัณฑ์ จก. บ.เจนกิจแพทย์ภัณฑ์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๓,๓๙๐ บาท ๙๓,๓๙๐ บาท

๑๒๗ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ ๙๘,๘๖๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๘,๘๖๐ บาท ๙๘,๘๖๐ บาท

๑๒๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๕ รายการ ๗๗,๕๓๙.๒ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๗,๕๓๙.๒ บาท ๗๗,๕๓๙.๒ บาท

๑๒๙ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๓ รายการ ๒๘,๗๖๐ บาท ตกลงราคา บ.วีอาร์เด้นท์ จก. บ.วีอาร์เด้นท์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๘,๗๖๐ บาท ๒๘,๗๖๐ บาท

๑๓๐ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑๗ รายการ ๑๖,๗๗๙ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๖,๗๗๙ บาท ๑๖,๗๗๙ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑๓๑ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑๓ รายการ ๓๔๙,๓๕๕ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๔๙,๓๕๕ บาท ๓๔๙,๓๕๕ บาท

๑๓๒ ซ้ิอน้ ายา จ านวน ๔ รายการ ๑๕๐,๙๒๒.๔๓ บาท ตกลงราคา บ.เมดิทอป จก. บ.เมดิทอป จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๕๐,๙๒๒.๔๓ บาท ๑๕๐,๙๒๒.๔๓ บาท

๑๓๓ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๙๔,๓๗๔ บาท ตกลงราคา บ.อาร์เอ็กซ์ จก. บ.อาร์เอ็กซ์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๔,๓๗๔ บาท ๙๔,๓๗๔ บาท

๑๓๔ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๗๓,๔๐๓ บาท ตกลงราคา บ.อาร์เอ็กซ์ จก. บ.อาร์เอ็กซ์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๓,๔๐๓ บาท ๗๓,๔๐๓ บาท

๑๓๕ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๕,๙๖๒.๕ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็กพลอริท หจก.เอ็กพลอริท เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕,๙๖๒.๕ บาท ๕,๙๖๒.๕ บาท

๑๓๖ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑๒ รายการ ๙๔,๗๔๕ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๔,๗๔๕ บาท ๙๔,๗๔๕ บาท

๑๓๗ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๒,๔๒๔ บาท ตกลงราคา บ.เฟิรมเมอร์ จก. บ.เฟิรมเมอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒,๔๒๔ บาท ๒,๔๒๔ บาท

๑๓๘ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๙๔,๑๖๐ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๔,๑๖๐ บาท ๙๔,๑๖๐ บาท

๑๓๙ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๒๖ รายการ ๑๖๖,๕๑๓ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๖๖,๕๑๓ บาท ๑๖๖,๕๑๓ บาท

๑๔๐ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑๙ รายการ ๑๑๙,๘๐๐.๙๕ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๑๙,๘๐๐.๙๕ บาท ๑๑๙,๘๐๐.๙๕ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑๔๑ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๔ รายการ ๒๕,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๕,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท

๑๔๒ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๒๐ รายการ ๙๙,๔๒๔.๔๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๙,๔๒๔.๔๐ บาท ๙๙,๔๒๔.๔๐ บาท

๑๔๓ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๖ รายการ ๖๒,๕๖๒.๙๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๒,๕๖๒.๙๐ บาท ๖๒,๕๖๒.๙๐ บาท

๑๔๔ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๖ รายการ ๙๙,๙๙๑.๕๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๙,๙๙๑.๕๐ บาท ๙๙,๙๙๑.๕๐ บาท

๑๔๕ ซ้ือพัสดุแบบงานพัฒนา จ านวน ๒๓ รายการ ๙๘,๖๗๙ บาท ตกลงราคา ร้าน พีโปรดักส์ ร้าน พีโปรดักส์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
สุขภาพประชาชนฯ ๙๘,๖๗๙ บาท ๙๘,๖๗๙ บาท

๑๔๖ ซ้ือพัสดุส านักงานและ จ านวน ๑๕ รายการ ๒๗,๘๔๔.๖๑ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
หมึกพิมพ์ ๒๗,๘๔๔.๖๑ บาท ๒๗,๘๔๔.๖๑ บาท

๑๔๗ ซ้ือรองเท้ายาง จ านวน ๑๒ คู่ ๑,๒๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน พีสแควร์ ซัพพลาย ร้าน พีสแควร์ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๒๐๐ บาท ๑,๒๐๐ บาท

๑๔๘ ซ้ือหมึกท าเอกสารการ จ านวน ๒ รายการ ๕๗,๗๘๐ บาท ตกลงราคา บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย)จ ากัด บริษัท ดูโปร(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นราคาทีเ่หมาะสม
เรียนการสอน ๕๗,๗๘๐ บาท ๕๗,๗๘๐ บาท

๑๔๙ ซ้ือพัสดุใช้ส านักงาน จ านวน ๓๔ รายการ ๙๘,๕๗๗ บาท ตกลงราคา ร้าน พีโปรดักส์ ร้าน พีโปรดักส์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๘,๕๗๗ บาท ๙๘,๕๗๗ บาท

๑๕๐ ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์พล จ านวน ๖๐ รายการ ๘๘,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน เอส.ยูเอ็น.เทรดด้ิง ร้าน เอส.ยูเอ็น.เทรดด้ิง เป็นราคาทีเ่หมาะสม
พยาบาล ๘๘,๐๐๐ บาท ๘๘,๐๐๐ บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.



  สขร.๑

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

๑๕๑ ซ้ืออุปกรณ์การฝึก จ านวน ๒๙ รายการ ๓๐,๔๐๕ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๐,๔๐๕ บาท ๓๐,๔๐๕ บาท

๑๕๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๔๒,๙๖๐.๕๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
(ตู้เหล็ก) ๔๒,๙๖๐.๕๐ บาท ๔๒,๙๖๐.๕๐ บาท

๑๕๓ ซ้ือหมึกพิมพ์ ๘๕ A จ านวน ๓๙ กล่อง ๙๙,๙๙๙.๙๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๙,๙๙๙.๙๐ บาท ๙๙,๙๙๙.๙๐ บาท

๑๕๔ ซ้ือเคร่ืองกังหันตีน้ า จ านวน ๖ เคร่ือง ๒๑๑,๑๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เค เอส เอ็น พินิกซ์ บ.เค เอส เอ็น พินิกซ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ไฟฟ้า ๒๑๑,๑๐๐ บาท ๒๑๑,๑๐๐ บาท

๑๕๕ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๙๙,๘๔๗.๐๑ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๙,๘๔๗.๐๑ บาท ๙๙,๘๔๗.๐๑ บาท

๑๕๖ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคาร จ านวน ๑๑ รายการ ๙๙,๕๗๙.๕๕ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
สถานที่ ๙๙,๕๗๙.๕๕ บาท ๙๙,๕๗๙.๕๕ บาท

๑๕๗ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม จ านวน ๒๐ รายการ ๙๓,๙๘๗.๗๓ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
พืน้ที ่ ๙๓,๙๘๗.๗๓ บาท ๙๓,๙๘๗.๗๓ บาท

๑๕๘ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม จ านวน ๘ รายการ ๑๘,๕๒๕.๙๘ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ฝาท่อระบายน้ า ๑๘,๕๒๕.๙๘ บาท ๑๘,๕๒๕.๙๘ บาท

๑๕๙ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก าจัด  จ านวน ๒ รายการ ๙๖,๒๖๗.๙๐ บาท ตกลงราคา บ.เอ็ม แฟคเตอร์ส จ ากัด บ.เอ็ม แฟคเตอร์ส จ ากัด เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ปลวก ๙๖,๒๖๗.๙๐ บาท ๙๖,๒๖๗.๙๐ บาท

๑๖๐ ซ้ือธงตราสัญลักษณ์ จ านวน ๒ รายการ ๒,๔๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน พีโปรดักส์ ร้าน พีโปรดักส์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒,๔๐๐ บาท ๒,๔๐๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๘ ธ.ค.๕๙

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                         ร.ท. โชคชัย  ปิน่เงิน



  สขร.๑

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

๑ จ้างพิมพ์ใบเสร็สรับเงิน จ านวน ๑๐ กล่อง ๑๗,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.ศรีนันทกุล หจก.ศรีนันทกุล เป็นราคาทีเ่หมาะสม
คอมพิวเตอร์ ๑๗,๐๐๐ บาท ๑๗,๐๐๐ บาท

๒ จ้างซักผ้าม่าน จ านวน ๑๗ รายการ ๓๕,๑๗๐ บาท ตกลงราคา ร้าน วัฒนาธุรกิจ ร้าน วัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๕,๑๗๐ บาท ๓๕,๑๗๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๘ ธ.ค.๕๙

                                         ร.ท. โชคชัย  ปิน่เงิน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๒๗,๘๒๐ บาท กรณีพิเศษ รภท.ศอพท. รภท.ศอพท. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๗,๘๒๐ บาท ๒๗,๘๒๐ บาท

๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔๒๔,๖๘๓.๖๒ บาท กรณีพิเศษ รภท.ศอพท. รภท.ศอพท. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๒๔,๖๘๓.๖๒ บาท ๔๒๔,๖๘๓.๖๒ บาท

๓ ซ้ิอน้ ายา จ านวน ๒ รายการ ๕,๙๘๑ บาท กรณีพิเศษ รภท.ศอพท. รภท.ศอพท. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕,๙๘๑ บาท ๕,๙๘๑ บาท

๔ ซ้ือยา จ านวน ๘ รายการ ๑๒,๕๗๖ บาท กรณีพิเศษ รภท.ศอพท. รภท.ศอพท. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒,๕๗๖ บาท ๑๒,๕๗๖ บาท

๕ ซ้ิอยา จ านวน ๑๑ รายการ ๔๓๙,๕๔๐.๕๐ บาท กรณีพิเศษ รภท.ศอพท. รภท.ศอพท. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๓๙,๕๔๐.๕๐ บาท ๔๓๙,๕๔๐.๕๐ บาท

๖ ซ้ือยา จ านวน ๗ รายการ ๗,๘๐๐ บาท กรณีพิเศษ รภท.ศอพท. รภท.ศอพท. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗,๘๐๐ บาท ๗,๘๐๐ บาท

๗ ซ้ือยา จ านวน ๖ รายการ ๑๒,๑๓๓.๑๖ บาท กรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒,๑๓๓.๑๖ บาท ๑๒,๑๓๓.๑๖ บาท

๘ ซ้ือยา จ านวน ๑๐ รายการ ๕๖,๔๗๒.๘๒ บาท กรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕๖,๔๗๒.๘๒ บาท ๕๖,๔๗๒.๘๒ บาท

๙ ซ้ือยา จ านวน ๑๐ รายการ ๓,๕๔๔.๕๘ บาท กรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๕๔๔.๕๘ บาท ๓,๕๔๔.๕๘ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๘ ธ.ค.๕๙

                                         ร.ท. โชคชัย  ปิน่เงิน

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.



  สขร.๑

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

๑ ซ้ือเคร่ืองตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท สอบราคา บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ เสนอบริษัทเดียว
(Electromyography)  จ านวน ๑ เคร่ือง  (ประเทศไทย)  จ ากัด  (ประเทศไทย)  จ ากัด

๑,๙๗๕,๐๐๐  บาท ๑,๙๗๕,๐๐๐  บาท
๒ ซ้ือครุภัณฑ์สายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท สอบราคา บจก. เซฟต้ี พอยท์ ซิสเต็ม บจก. เซฟต้ี พอยท์ ซิสเต็ม เสนอบริษัทเดียว

๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท ๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท

๓ ซ้ือระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สอบราคา  บริษทั เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  บริษทั เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
จ านวน ๑ ระบบ ๑,๙๙๕,๕๕๐ บาท ๑,๙๙๕,๕๕๐ บาท

๔ ซ้ือครุภัณฑ์สายการแพทย ์จ านวน ๒ รายการ ๙๖๐,๐๐๐บาท สอบราคา  บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด  บริษัท สยามเดนท์ จ ากัด เสนอบริษัทเดียว

๙๕๗,๐๐๐ บาท ๙๕๗,๐๐๐ บาท 

๕ ซ้ือชุดสว่านเจาะกระดูกชนิดเปล่ียนหัวต่อได้ ๑,๔๗๔,๕๐๐ บาท สอบราคา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
จ านวน ๑ ชุด ๑,๔๗๔,๕๐๐ บาท ๑,๔๗๔,๕๐๐ บาท 

๖ ซ้ือเคร่ืองล้างฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ ๖๕๐,๐๐๐บาท สอบราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากดั เสนอบริษัทเดียว
จ านวน ๑ เคร่ือง ๖๔๐,๐๐๐ บาท ๖๔๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๗ ซ้ือเคร่ืองตรวจสารพิษ สารชีวภาพ รังสี  ๑,๗๒๘,๐๐๐ บาท สอบราคา บริษทั เอ บ ีเอ็น อินฟนิิต้ี เซอร์วสิ  บริษทั เอ บ ีเอ็น อินฟนิิต้ี เซอร์วสิ  เสนอบริษัทเดียว
แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ เคร่ือง (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด

๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท ๑,๗๒๐,๐๐๐ บาท
๘ ซ้ือเคร่ืองตรวจเลือดอัตโนมัติแบบ Dry Chem ๗๐๐,๐๐๐ บาท สอบราคา บริษัท เมดิทอป  จ ากัด บริษัท เมดิทอป  จ ากัด เสนอบริษัทเดียว

จ านวน ๑ เคร่ือง ๗๐๐,๐๐๐ บาท ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๙ ซ้ือครุภัณฑ์สายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๑,๘๘๐,๐๐๐บาท สอบราคา บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเทค จ ากัด บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเทค จ ากัด เสนอบริษัทเดียว

รายการที ่๑   ๙๒๐,๐๐๐ บาท รายการที ่๑   ๙๒๐,๐๐๐ บาท แต่ละรายการ
บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษทั ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ จ ากัด

รายการที ่๒ ๘๙๐,๐๐๐ บาท รายการที ่๒ ๘๙๐,๐๐๐ บาท
๑๐ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๕๙๙,๘๖๕ บาท สอบราคา หสม.กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี หสม.กวงเต่ียงดิสเปนซาร่ี เสนอบริษัทเดียว

๕๙๙,๘๖๕ บาท ๕๙๙,๘๖๕ บาท
๑๑ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๔,๕๐๐ TU ๑,๘๔๔,๑๔๕ บาท สอบราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เสนอบริษัทเดียว

จ ากัด    ๑,๘๔๕,๑๔๕ บาท จ ากัด    ๑,๘๔๕,๑๔๕ บาท
๑๒ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๗ รายการ ๕๓๓,๑๘๑ บาท สอบราคา บริษัท เมดิทอป จ ากดั บริษัท เมดิทอป จ ากดั เสนอบริษัทเดียว

๕๓๓,๑๘๑บาท ๕๓๓,๑๘๑บาท
๑๓ ซ้ือน้ ายาจ านวน ๑๕ รายการ ๙๕๐,๗๓๐ บาท สอบราคา  บริษัท พีซีแอลโฮลด้ิง จ ากัด  บริษัท พีซีแอลโฮลด้ิง จ ากัด เสนอบริษัทเดียว

๙๕๐,๗๓๐บาท ๙๕๐,๗๓๐บาท
๑๔ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑,๘๒๔,๔๘๐ บาท สอบราคา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด เสนอบริษัทเดียว

๑,๘๒๔,๔๘๐ บาท ๑,๘๒๔,๔๘๐ บาท

ผจห.กวภ.พอ.
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑๕ ซ้ือน้ ายาส าหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา ๑,๕๑๙,๑๘๖ บาท สอบราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
จ านวน ๗ รายการ ๑,๕๑๙,๑๘๖ บาท ๑,๕๑๙,๑๘๖ บาท

๑๖ ซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๑,๔๙๑,๗๐๒.๘๔ บาท สอบราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๑,๔๙๑,๗๐๒.๒๐ บาท ๑,๔๙๑,๗๐๒.๒๐ บาท

๑๗ ซ้ือน้ ายาส าหรับการตรวจหาสารชีวเคมีในเลือด ๑,๙๑๓,๑๖๐ บาท สอบราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เสนอบริษัทเดียว
จ านวน ๒๕ รายการ จ ากัด    ๑,๙๑๓,๑๖๐ บาท จ ากัด    ๑,๙๑๓,๑๖๐ บาท

๑๘ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑,๗๑๔,๖๗๕ บาท สอบราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์ม่า จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๑,๗๑๔,๖๗๕ บาท ๑,๗๑๔,๖๗๕ บาท

๑๙ ซ้ือครุภัณฑ์สายการแพทย์ ๘๙๘,๐๐๐ บาท สอบราคา บริษทั อี ฟอร์แอลเอม จ ากัด(มหาชน) บริษทั อี ฟอร์แอลเอม จ ากัด(มหาชน) รายการที๑่ เสนอราคา
จ านวน ๓ รายการ รายการที๑่ ๖๒๕,๕๐๐ บาท รายการที๑่ ๖๒๕,๕๐๐ บาท บริษัทเดียว

บริษัท ไดมอนด์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไดมอนด์ เมดิคอล จ ากัด รายการที๒่,๓ 
รายการที๒่,๓  ๒๖๘,๐๐๐ บาท รายการที๒่,๓  ๒๖๘,๐๐๐ บาท เสนอบริษัทเดียว

๒๐ ซ้ือครุภัณฑ์สายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๑,๖๙๓๐,๐๐๐ บาท สอบราคา บริษัท ซีแอร์ไทย จ ากัด บริษัท ซีแอร์ไทย จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๑,๖๙๓,๐๐๐ บาท ๑,๖๙๓,๐๐๐ บาท

๒๑ ซ้ือเคร่ืองปัม้หัวใจอัตโนมัติ จ านวน ๑ เคร่ือง ๙๕๐,๐๐๐ บาท สอบราคา บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จ ากัด บริษัท สุพรีมโพรดักส์ จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๙๕๐,๐๐๐ บาท ๙๕๐,๐๐๐ บาท 

๒๒ ซ้ือชุดกล่องบรรจุเวชบริภัณฑ์ส าหรับเคล่ือนย้าย ๘๘๐,๐๐๐ บาท สอบราคา หจก.เอ็กซ์พลอริท หจก.เอ็กซ์พลอริท เสนอบริษัทเดียว
ชุด รพ.เคล่ือนที ่ทอ. จ านวน ๑ ชุด ๘๗๘,๔๗๐ บาท ๘๗๘,๔๗๐ บาท 

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.



  สขร.๑

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

๒๓ ซ้ือยา VILDAGLIPTIN50MG/METFORMIN1000 ๑,๙๒๑,๑๘๕ บาท สอบราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
MG(1BX/60TB)จ านวน ๑,๕๐๐BX ๑,๙๒๑,๑๘๕ บาท ๑,๙๒๑,๑๘๕ บาท 

๒๔ จัดซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๑,๔๙๑,๗๐๒.๒๐ บาท สอบราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๑,๔๙๑,๗๐๒.๒๐ บาท ๑,๔๙๑,๗๐๒.๒๐ บาท

๒๕ ซ้ือเคร่ืองตรวจเลือดอัตโนมัติแบบ Dry Chem ๗๐๐,๐๐๐ บาท สอบราคา บริษัท เมดิทอป  จ ากัด บริษัท เมดิทอป  จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
จ านวน ๑ เคร่ือง ๗๐๐,๐๐๐ บาท ๗๐๐,๐๐๐ บาท

๒๖ ซ้ืออะไหล่อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลงสภาพ ๗๙๙,๙๙๙.๔๑ บาท สอบราคา บริษัท ทูเอ็นไฟว์ จ ากัด บริษัท ทูเอ็นไฟว์ จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
การบนิ(GYROLAB GL-1000II) จ านวน ๕ รายการ ๗๙๙,๙๙๙.๔๑ บาท ๗๙๙,๙๙๙.๔๑ บาท 

๒๗ ซ้ืออะไหล่ซ่อมเคร่ือง HYPOBARIC CHAMBER ๑,๕๒๓,๖๘๐ บาท สอบราคา บริษัท ทูเอ็นไฟว์ จ ากัด บริษัท ทูเอ็นไฟว์ จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
จ านวน ๒ รายการ ๑,๕๒๓,๖๘๐ บาท ๑,๕๒๓,๖๘๐ บาท

๒๘ ซ้ือยาจ านวน ๓ รายการ ๑,๙๗๓,๐๘๐ บาท สอบราคา บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) เสนอบริษัทเดียว
จ ากัด    ๑,๙๗๓,๐๘๐บาท จ ากัด    ๑,๙๗๓,๐๘๐บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๒๙ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ ๑,๓๖๑,๔๙๐ บาท สอบราคา บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพร์ส บริษัท เอ็นพีเค เอ็นเตอร์ไพร์ส เสนอราคาต่ า
เทรดด้ิง จ ากัด เสนอ ๓ รายการ เทรดด้ิง จ ากัด ได้รายการที ่ ๑,๒

 ๑,๑๒๒,๖๒๖.๕๐ บาท ๑,๐๓๒,๓๐๒.๕๐ บาท
บริษัท เอ็มพีเมดกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็มพีเมดกรุ๊ป จ ากัด

 เสนอ ๓ รายการ ได้รายการที ่๓  ๙๑,๙๖๒ บาท
๑,๒๓๔,๗๖๖.๗๐ บาท

บริษัท อินโฟกัส เฟิร์มมิ่ง จ ากัด
เสนอ รายการที่๓  ๑๐๐,๖๒๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๘ ธ.ค.๕๙

                                         ร.ท. โชคชัย  ปิน่เงิน

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑ ซ้ือครุภัณฑ์สายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๓,๒๘๘,๐๐๐บาท ประกวดราคา บริษัท ผลพาลาเดียม จ ากดั บริษัท ผลพาลาเดียม จ ากดั เสนอบริษัทเดียว
อิเล็กทรอนิกส์ ๒,๙๐๐,๐๐๐บาท ๒,๙๐๐,๐๐๐บาท
(e-bidding)

๒ ซ้ือเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบ ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท ประกวดราคา บริษัท ไทยจีแอล จ ากัด บริษัท ไทยจีแอล จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
ดิจิดอล จ านวน ๒ เคร่ือง อิเล็กทรอนิกส์ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(e-bidding)
๓ ซ้ือครุภัณฑ์สายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๒,๑๘๔,๕๐๐ บาท ประกวดราคา บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จ ากัด เสนอบริษัทเดียว

อิเล็กทรอนิกส์         ๒,๑๗๐,๐๐๐ บาท         ๒,๑๗๐,๐๐๐ บาท
(e-bidding)

๔ ซ้ือครุภัณฑ์สายการแพทย์ จ านวน ๔ รายการ ๒,๒๘๐,๐๐๐ บาท ประกวดราคา บริษัท ออริจิเนเตอร์ จ ากัด บริษัท โซวิค จ ากัด ผ่านคุณสมบัติ
อิเล็กทรอนิกส์ - ๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท  ๑ ราย
(e-bidding) บริษัท โซวิค จ ากัด

๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท
๕ ซ้ือเคร่ืองอบฆา่เชื้อด้วยเก๊สเอทธีลีนอ๊อกไซด์ ๒,๔๙๐,๐๐๐ บาท ประกวดราคา บริษัท บุศยปัทม์ จ ากัด บริษัท บุศยปัทม์ จ ากัด เสนอบริษัทเดียว

ชนิดผสม จ านวน ๒ เคร่ือง อิเล็กทรอนิกส์ ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท
(e-bidding)

๖ ซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท ประกวดราคา บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
ขนาดไม่น้อยกว่า300mA. จ านวน ๒ เคร่ือง อิเล็กทรอนิกส์ ๓,๘๔๕,๐๐๐ บาท ๓,๘๔๕,๐๐๐ บาท

(e-bidding)

ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................



  สขร.๑

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

๗ ซ้ือเคร่ืองนึ่งฆา่เชื้อด้วยไอน้ าระบบไฟฟ้า ๓,๙๙๐,๐๐๐ บาท ประกวดราคา บริษัท เทคนิคอลวินกรุ๊ป จ ากัด บริษัท เทคนิคอลวินกรุ๊ป จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
(ขนาดไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ ลิตร) จ านวน ๑ เคร่ือง อิเล็กทรอนิกส์ ๓,๙๙๐,๐๐๐ บาท ๓,๙๙๐,๐๐๐ บาท

(e-bidding)

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๘ ธ.ค.๕๙

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........พ.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

                                         ร.ท. โชคชัย  ปิน่เงิน

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง


