
  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑๓ รำยกำร ๕๗,๘๐๓.๙๒ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕๗,๘๐๓.๙๒ บำท ๕๗,๘๐๓.๙๒ บำท
๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๑,๔๘๗.๑๑ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๑,๔๘๗.๑๑ บำท ๔๑,๔๘๗.๑๑ บำท
๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๕,๗๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๕,๗๕๐.๐๐ บำท ๑๕,๗๕๐.๐๐ บำท
๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๙,๔๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙,๔๐๐.๐๐ บำท ๙,๔๐๐.๐๐ บำท
๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑,๒๒๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑,๒๒๕.๐๐ บำท ๑,๒๒๕.๐๐ บำท
๖ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๑๖,๘๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๑๖,๘๐๐.๐๐ บำท ๓๑๖,๘๐๐.๐๐ บำท
๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๔,๕๑๕.๔๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔,๕๑๕.๔๐ บำท ๔,๕๑๕.๔๐ บำท
๘ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒,๕๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒,๕๐๐.๐๐ บำท ๒,๕๐๐.๐๐ บำท
๙ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๘,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๘,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๘,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๐ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๐๐๐.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ค..๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์

รภท.ศอพท.

หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์ หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์

รภท.ศอพท.

หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

บ.เบอร์ลินฟำร์มำ จก.

บ.ทีแมนฟำร์มำ จก. บ.ทีแมนฟำร์มำ จก.

บ.เบอร์ลินฟำร์มำ จก.

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

หจก.เอ็กซ์พลอริท หจก.เอ็กซ์พลอริท

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

บ.จรูญเภสัช จก. บ.จรูญเภสัช จก.

บ.เบสท์อีควิปเม้นท์ จก. บ.เบสท์อีควิปเม้นท์ จก.



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑๑ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๓๔,๘๒๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๓๔,๘๒๐.๐๐ บำท ๑๓๔,๘๒๐.๐๐ บำท
๑๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๓๗,๑๔๙.๓๓ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๗,๑๔๙.๓๓ บำท ๓๗,๑๔๙.๓๓ บำท
๑๓ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๖๑,๑๕๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๑,๑๕๕.๐๐ บำท ๖๑,๑๕๕.๐๐ บำท
๑๔ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๗,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗,๐๐๐.๐๐ บำท ๗,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๑๒,๙๓๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๑๒,๙๓๐.๐๐ บำท ๒๑๒,๙๓๐.๐๐ บำท
๑๖ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๑๖,๓๘๖.๑๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๑๖,๓๘๖.๑๐ บำท ๒๑๖,๓๘๖.๑๐ บำท
๑๗ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๓,๐๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๓,๐๕๐.๐๐ บำท ๑๓,๐๕๐.๐๐ บำท
๑๘ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓,๐๒๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓,๐๒๕.๐๐ บำท ๓,๐๒๕.๐๐ บำท
๑๙ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒๗,๒๙๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๗,๒๙๐.๐๐ บำท ๒๗,๒๙๐.๐๐ บำท
๒๐ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๔๕๗,๗๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๕๗,๗๕๐.๐๐ บำท ๔๕๗,๗๕๐.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ค..๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จก. บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จก.

หจก.แอดคิวเรทพลัส จก. หจก.แอดคิวเรทพลัส จก.

บ.บีเจเอช เมดิคอล จก. บ.บีเจเอช เมดิคอล จก.

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

บ.เซสท์เมด จก. บ.เซสท์เมด จก.

หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป

บ.เบส อีควิปเม้นท์ จก. บ.เบส อีควิปเม้นท์ จก.

หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป

หจก.แอดคิวเรทพลัส จก. หจก.แอดคิวเรทพลัส จก.
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โดยสังเขป

๒๑ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๕๗,๑๒๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕๗,๑๒๐.๐๐ บำท ๕๗,๑๒๐.๐๐ บำท
๒๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒๐๘,๓๒๙.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๐๘,๓๒๙.๐๐ บำท ๒๐๘,๓๒๙.๐๐ บำท
๒๓ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๗,๙๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗,๙๐๐.๐๐ บำท ๗,๙๐๐.๐๐ บำท
๒๔ ซ้ือสำรเคมี จ ำนวน ๕ รำยกำร ๒๔๔,๐๙๐.๕๔ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๔๔,๐๙๐.๕๔ บำท ๒๔๔,๐๙๐.๕๔ บำท
๒๕ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๖,๓๑๓.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖,๓๑๓.๐๐ บำท ๖,๓๑๓.๐๐ บำท
๒๖ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒๗,๙๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๗,๙๐๐.๐๐ บำท ๒๗,๙๐๐.๐๐ บำท
๒๗ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๖,๐๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๖,๐๕๐.๐๐ บำท ๑๖,๐๕๐.๐๐ บำท
๒๘ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๔๙,๗๓๒.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๔๙,๗๓๒.๐๐ บำท ๑๔๙,๗๓๒.๐๐ บำท
๒๙ ซ้ือยำ จ ำนวน ๘ รำยกำร ๓๒,๕๐๑.๓๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๒,๕๐๑.๓๐ บำท ๓๒,๕๐๑.๓๐ บำท
๓๐ ซ้ือยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๔๒,๗๓๙.๗๒ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๒,๗๓๙.๗๒ บำท ๔๒,๗๓๙.๗๒ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ค..๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.เบอร์ลินฟำร์มำ จก. บ.เบอร์ลินฟำร์มำ จก.

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

หจก.แอดคิวเรทพลัส จก. หจก.แอดคิวเรทพลัส จก.

บ.บี เอ็ล ฮ่ัว จก. บ.บี เอ็ล ฮ่ัว จก.

บ.อำร์เอ็กซ์ จก. บ.อำร์เอ็กซ์ จก.

บ.โอสถอินเตอร์ จก. บ.โอสถอินเตอร์ จก.

บ.บอร์เนียว เมดิคัล จก. บ.บอร์เนียว เมดิคัล จก.

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม
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๓๑ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท
๓๒ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๒๐๒,๖๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๐๒,๖๐๐.๐๐ บำท ๒๐๒,๖๐๐.๐๐ บำท
๓๓ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๓๔ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บำท ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บำท
๓๕ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๖ รำยกำร ๒๘๖,๖๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๘๖,๖๐๐.๐๐ บำท ๒๘๖,๖๐๐.๐๐ บำท
๓๖ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๓๗ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บำท ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บำท
๓๘ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๑๗๘,๕๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๗๘,๕๐๐.๐๐ บำท ๑๗๘,๕๐๐.๐๐ บำท
๓๙ จ้ำงซ่อม จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒,๓๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒,๓๐๐.๐๐ บำท ๒,๓๐๐.๐๐ บำท
๔๐ จ้ำงซ่อม จ ำนวน ๑ รำยกำร ๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ค..๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. บ.ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก.

บ.ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. บ.ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก.

บ.ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. บ.ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก.

บ.ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. บ.ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก.

บ.ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก. บ.ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จก.

บ.ซีน จก. บ.ซีน จก.

บ.ซีเอ็มซีไบโอเท็ค จก. บ.ซีเอ็มซีไบโอเท็ค จก.

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จก. บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จก.

บ.เทคเอช จก. บ.เทคเอช จก.



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๔๑ จ้ำงซ่อม จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๖๒,๕๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๖๒,๕๐๐.๐๐ บำท ๒๖๒,๕๐๐.๐๐ บำท
๔๒ จ้ำงซ่อม จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๔๓ จ้ำงซ่อม จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๔๔ ซ้ือของใช้รำชกำร จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ๙๘,๔๖๗.๖๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๘,๔๖๗.๖๐ บำท ๙๘,๔๖๗.๖๐ บำท
๔๕ ซ้ือวัสดุบังแสงพร้อมติดต้ัง จ ำนวน ๒ รำยกำร ๓๒,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๒,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๒,๐๐๐.๐๐ บำท
๔๖ ซ้ือวัสดุบังแสง จ ำนวน ๔ รำยกำร ๕๙,๔๙๒.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

พร้อมติดต้ัง ๕๙,๔๙๒.๐๐ บำท ๕๙,๔๙๒.๐๐ บำท
๔๗ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๓๖,๔๕๓.๖๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๖,๔๕๓.๖๐ บำท ๓๖,๔๕๓.๖๐ บำท
๔๘ ซ้ือโคมไฟเพดำน จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๒,๔๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒,๔๐๐.๐๐ บำท ๑๒,๔๐๐.๐๐ บำท
๔๙ ซ้ือพัสดุ จ ำนวน ๔๑ รำยกำร ๙๘,๗๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๘,๔๐๐.๐๐ บำท ๙๘,๔๐๐.๐๐ บำท
๕๐ ซ้ือพัดลมติดเพดำน จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๖,๘๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๖,๘๐๐.๐๐ บำท ๔๖,๘๐๐.๐๐ บำท

หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย

บ.พีเค ทูลล์ แอนด์ซัพพลำย จก. บ.พีเค ทูลล์ แอนด์ซัพพลำย จก.

บ.บีเบสท์ อิควิปเม้นท์ จก. บ.บีเบสท์ อิควิปเม้นท์ จก.

หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย

หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป

ร้ำนสมำร์ทเทค ร้ำนสมำร์ทเทค

ร้ำนสมำร์ทเทค ร้ำนสมำร์ทเทค

หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ค..๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.สุพรีมโปรดักส์ จก. บ.สุพรีมโปรดักส์ จก.

หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป

ร้ำนไมโครแกรม ร้ำนไมโครแกรม



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๕๑ ซ้ือพัสดุหลักสูตร จ ำนวน ๖ รำยกำร ๑๔,๖๙๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

ปฏิบัติกำรพิเศษ ๑๔,๖๙๐.๐๐ บำท ๑๔,๖๙๐.๐๐ บำท
๕๒ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.ใช้รำชกำร จ ำนวน ๒๖ รำยกำร ๙๖,๑๔๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๖,๑๔๐.๐๐ บำท ๙๖,๑๔๐.๐๐ บำท
๕๓ ซ้ือสำยยำงรดน้ ำต้นไม้ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒,๖๙๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒,๖๙๐.๐๐ บำท ๒,๖๙๐.๐๐ บำท
๕๔ ซ้ือโต๊ะไม้ จ ำนวน ๑ ตัว ๔,๙๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔,๙๐๐.๐๐ บำท ๔,๙๐๐.๐๐ บำท
๕๕ ซ้ือพัสดุหลักสูตร จ ำนวน ๓๒ รำยกำร ๕๙,๖๕๕.๐๖ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

พลพยำบำล ๕๙,๖๕๕.๐๖ บำท ๕๙,๖๕๕.๐๖ บำท
๕๖ ซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำน จ ำนวน ๒ รำยกำร ๖,๐๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖,๐๕๐.๐๐ บำท ๖,๐๕๐.๐๐ บำท
๕๗ ซ้ือพัสดุแผนงำนพัฒนำ จ ำนวน ๓๑ รำยกำร ๖๑,๕๙๒.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

สุขภำพของประชำชน ๖๑,๕๙๒.๐๐ บำท ๖๑,๕๙๒.๐๐ บำท
๕๘ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน ๑๑ รำยกำร ๔๖,๔๗๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๖,๔๗๐.๐๐ บำท ๔๖,๔๗๐.๐๐ บำท
๕๙ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙๘,๙๗๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๘,๙๗๕.๐๐ บำท ๙๘,๙๗๕.๐๐ บำท
๖๐ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๖๖,๔๐๘.๙๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๖,๔๐๘.๙๐ บำท ๖๖,๔๐๘.๙๐ บำท

ร้ำนไมโครแกรม ร้ำนไมโครแกรม

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ค..๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย

หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย

ร้ำนสมำร์ทเทค ร้ำนสมำร์ทเทค

ร้ำนรุ่งฤดีเทรดด้ิง ร้ำนรุ่งฤดีเทรดด้ิง

หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย

ร้ำนไวทเ์ทค ร้ำนไวทเ์ทค

หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย

หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย

หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๖๑ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔,๓๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

คอมพิวเตอร์ ๔,๓๐๐.๐๐ บำท ๔,๓๐๐.๐๐ บำท
๖๒ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒,๘๘๙.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

แผนงำนแก้ปัญหำยำเสพติด ๒,๘๘๙.๐๐ บำท ๒,๘๘๙.๐๐ บำท

             ร.อ. โชคชัย ปิน่เงิน
               น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.

               ก.พ.๖๑

หจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำยหจก.ก่อพงศ์ โอเอ ซัพพลำย

บ.โรงงำนกระดำษบำงปะอิน บ.โรงงำนกระดำษบำงปะอิน

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ค..๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือน้ ำยำ  จ ำนวน ๗ รำยกำร ๕๓๓,๑๘๑.๐๐ บำท ประกวดรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
e-bidding ๕๓๓,๑๘๑.๐๐ บำท ๕๓๓,๑๘๑.๐๐ บำท

๒ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท ประกวดรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
e-bidding

๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๓ ซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจ

ด้วยไฟฟ้ำพร้อมระบบ
ควบคุมจังหวะกำรเต้น
ของหัวใจและควำม
อิ่มตัวของออกซิเจนใน
เลือด

จ ำนวน ๕ เคร่ือง ๒,๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บำท ประกวดรำคำ เสนอบริษัทเดียว

e-bidding ๒,๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บำท ๒,๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บำท

             ร.อ. โชคชัย ปิน่เงิน
               น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.

               ก.พ.๖๑

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ม.ค..๖๑............................

บริษัทโซวิค จ ำกดั

บริษัทเมดิทอป จ ำกดั

บริษัทเบตเตอร์ เมดิคอล จ ำกดั บ.ไอดีเอสเมดิคอล ซีสเต็มส์

บริษัทโซวิค จ ำกดั

ผจห.กวภ.พอ.
ล ำดับที่

 (ประเทศไทย)จ ำกัด  (ประเทศไทย)จ ำกัด

บริษัทเมดิทอป จ ำกดั

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ


