
  สขร.๑

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

๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๒๒,๘๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านพีสแควร์ซัพพลาย ร้านพีสแควร์ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๒,๘๐๐ บาท ๒๒,๘๐๐ บาท

๒ ซ้ือน้ าเกลือ จ านวน ๘ รายการ ๓,๔๒๐ บาท ตกลงราคา บ.เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จก. บ.เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๔๒๐ บาท ๓,๔๒๐ บาท

๓ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑๐ รายการ ๓๑๙,๗๕๐ บาท ตกลงราคา บ.ทูเอ็นไฟว์ จก. บ.ทูเอ็นไฟว์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๑๙,๗๕๐ บาท ๓๑๙,๗๕๐ บาท

๔ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๙,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.จรูญเภสัช จก. บ.จรูญเภสัช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๙,๐๐๐ บาท ๑๙,๐๐๐ บาท

๕ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๖๖,๗๓๕ บาท ตกลงราคา บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๖,๗๓๕ บาท ๖๖,๗๓๕ บาท

๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑,๘๐๐ บาท ตกลงราคา บ.โอสถอินเตอร์ จก. บ.โอสถอินเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๘๐๐ บาท ๑,๘๐๐ บาท

๗ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๔๘ รายการ ๕๖,๓๒๔ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕๖,๓๒๔ บาท ๕๖,๓๒๔ บาท

๘ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒,๘๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ทีแมนฟาร์มา จก. บ.ทีแมนฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒,๘๐๐ บาท ๒,๘๐๐ บาท

๙ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒๖,๑๔๘ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๖,๑๔๘ บาท ๒๖,๑๔๘ บาท

๑๐ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๑๒,๗๓๖ บาท ตกลงราคา บ.อัมรินทร์เมดิคอล จก. บ.อัมรินทร์เมดิคอล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒,๗๓๖ บาท ๑๒,๗๓๖ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.พ.๖๐............................
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  สขร.๑

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

๑๑ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๓ รายการ ๒๕,๘๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๕,๘๐๐ บาท ๒๕,๘๐๐ บาท

๑๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๕ รายการ ๔๖,๔๕๐ บาท ตกลงราคา บ.ไทยก็อซ จก. บ.ไทยก็อซ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๖,๔๕๐ บาท ๔๖,๔๕๐ บาท

๑๓ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๑๗,๕๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๗,๕๐๐ บาท ๑๗,๕๐๐ บาท

๑๔ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๐,๔๐๐ บาท ตกลงราคา บ.โปลิฟาร์ม จก. บ.โปลิฟาร์ม จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐,๔๐๐ บาท ๑๐,๔๐๐ บาท

๑๕ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ภานุกรเอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.ภานุกรเอ็นจิเนียร่ิง จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๖๐,๐๐๐ บาท ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๑๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๖๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๐,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐ บาท

๑๗ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑๓,๐๔๗ บาท ตกลงราคา บ.โอสถอินเตอร์ จก. บ.โอสถอินเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๓,๐๔๗ บาท ๑๓,๐๔๗ บาท

๑๘ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒๐๓,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๐๓,๐๐๐ บาท ๒๐๓,๐๐๐ บาท

๑๙ ซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๔๔๒,๘๑๘ บาท ตกลงราคา บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. บ.เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๔๒,๘๑๘ บาท ๔๔๒,๘๑๘ บาท

๒๐ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๗๑,๒๘๐ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๑,๒๘๐ บาท ๗๑,๒๘๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.พ.๖๐............................
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  สขร.๑

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

๒๑ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒๓,๕๔๐ บาท ตกลงราคา บ.แปซิฟิคเฮลท์แคร์ จก. บ.แปซิฟิคเฮลท์แคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๓,๕๔๐ บาท ๒๓,๕๔๐ บาท

๒๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๒๖ รายการ ๒๖,๒๔๙ บาท ตกลงราคา บ.ทีโอพีโซน จก. บ.ทีโอพีโซน จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๖,๒๔๙ บาท ๒๖,๒๔๙ บาท

๒๓ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔๘๑,๕๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๘๑,๕๐๐ บาท ๔๘๑,๕๐๐ บาท

๒๔ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔๒๘,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๒๘,๐๐๐ บาท ๔๒๘,๐๐๐ บาท

๒๕ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๗ รายการ ๘๘,๖๙๐ บาท ตกลงราคา บ.ซีแอร์ไทย จก. บ.ซีแอร์ไทย จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๘,๖๙๐ บาท ๘๘,๖๙๐ บาท

๒๖ ซ้ือวัสดุโครงการรณรงค์ จ านวน ๙ รายการ ๖,๘๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน พ.ีสแควร์ซัพพลาย ร้าน พ.ีสแควร์ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
เตรียมร่างกายเพือ่ทดสอบสมรรถภาพ ๖,๘๐๐ บาท ๖,๘๐๐ บาท

๒๗ ซ้ือพัสดุอุปกรณ์ซ่อม จ านวน ๑๑ รายการ ๑๘,๘๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
บ ารุงพาหนะ ๑๘,๘๐๐ บาท ๑๘,๘๐๐ บาท

๒๘ ซ้ืออุปกรณ์ตกแต่ง จ านวน ๗ รายการ ๓๒,๓๕๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ไว้อาลัยฯ ๓๒,๓๕๐ บาท ๓๒,๓๕๐ บาท

๒๙ ซ้ือป้ายแสดงสัญลักษณ์ จ านวน ๔๐ อัน ๓๒,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
งานนิรภัย ๓๒,๐๐๐ บาท ๓๒,๐๐๐ บาท

๓๐ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ๘๔,๒๗๓.๒๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
(โต๊ะ,เก้าอี,้ตู้) ๘๔,๒๗๓.๒๐ บาท ๘๔,๒๗๓.๒๐ บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
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  สขร.๑

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

๓๑ ซ้ืออุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์จ านวน ๑๒ รายการ ๙๖,๒๕๗.๒๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๖,๒๕๗.๒๐ บาท ๙๖,๒๕๗.๒๐ บาท

๓๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๒๗ รายการ ๕๔,๙๕๖ บาท ตกลงราคา ร้าน พี โปรดักส์ ร้าน พี โปรดักส์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕๔,๙๕๖ บาท ๕๔,๙๕๖ บาท

๓๓ ซ้ือพัสดุ ส.ต.ต. จ านวน ๔๒ รายการ ๘๙,๙๘๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๙,๙๘๐ บาท ๘๙,๙๘๐ บาท

๓๔ ซ้ือพัสดุ ส.ต.ต. จ านวน ๗๒ รายการ ๙๙,๗๖๒ บาท ตกลงราคา ร้าน วัฒนาธุรกิจ ร้าน วัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ท าต าราเอกสารประกอบการเรียนการสอน ๙๙,๗๖๒ บาท ๙๙,๗๖๒ บาท

๓๕ ซ้ือพัสดุใช้ส านักงาน จ านวน ๒๒ รายการ ๙๔,๖๐๘ บาท ตกลงราคา ร้าน พี โปรดักส์ ร้าน พี โปรดักส์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๔,๖๐๘ บาท ๙๔,๖๐๘ บาท

๓๖ ซ้ือพัสดุ โต๊ะพับ,เก้าอี้ จ านวน ๒ รายการ ๓๕,๓๖๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๕,๓๖๐ บาท ๓๕,๓๖๐ บาท

๓๗ ซ้ือสต๊ิกเกอร์ จ านวน ๑ รายการ ๑๕,๗๘๒.๕๐ บาท ตกลงราคา บ.โค้ดด้ิง ออโตเมชั่น บ.โค้ดด้ิง ออโตเมชั่น เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๕,๗๘๒.๕๐ บาท ๑๕,๗๘๒.๕๐ บาท

๓๘ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน จ านวน ๗ รายการ ๓๖,๓๕๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ซี เอส ที อีควิปเม้นท์ ร้าน ซี เอส ที อีควิปเม้นท์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
การฝึกอบรม ๓๖,๓๕๐ บาท ๓๖,๓๕๐ บาท

๓๙ ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน ๑,๐๐๐ รีม ๙๖,๓๐๐ บาท ตกลงราคา บ.บางปะอิน บ.บางปะอิน เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๖,๓๐๐ บาท ๙๖,๓๐๐ บาท

๔๐ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สาย จ านวน ๔๒ รายการ ๔๕,๒๘๕.๖๑ บาท ตกลงราคา ร้าน เสริมศิริซัพพลาย ร้าน เสริมศิริซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ช่างโยธา ๔๕,๒๘๕.๖๑ บาท ๔๕,๒๘๕.๖๑ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.พ.๖๐............................
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ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

๔๑ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สาย จ านวน ๓๕ รายการ ๔๙,๙๖๙ บาท ตกลงราคา ร้าน เสริมศิริซัพพลาย ร้าน เสริมศิริซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ช่างโยธา ๔๙,๙๖๙ บาท ๔๙,๙๖๙ บาท

๔๒ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๗ รายการ ๓๕,๘๑๒.๙๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๕,๘๑๒.๙๐ บาท ๓๕,๘๑๒.๙๐ บาท

๔๓ ซ้ือวัสดุท าเหล็กดัด จ านวน ๑๑ รายการ ๘๖,๐๗๖.๑๕ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๖,๐๗๖.๑๕ บาท ๘๖,๐๗๖.๑๕ บาท

๔๔ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สายช่าง จ านวน ๒๓ รายการ ๙๒,๘๔๓.๙๐ บาท ตกลงราคา ร้าน เสริมศิริซัพพลาย ร้าน เสริมศิริซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
โยธา (ปรับอากาศ) ๙๒,๘๔๓.๙๐ บาท ๙๒,๘๔๓.๙๐ บาท

๔๕ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน ๒๓ รายการ ๙๒,๓๐๒.๔๘ บาท ตกลงราคา หจก.พิมพ์วดี เอ็น เตอร์ไพรซ์ หจก.พิมพ์วดี เอ็น เตอร์ไพรซ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๒,๓๐๒.๔๘ บาท ๙๒,๓๐๒.๔๘ บาท

๔๖ ซ้ือพัสดุซ่อมอุปกรณ์ภาย จ านวน ๔ รายการ ๔๓,๑๒๑ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ในศูนย์ ๔๓,๑๒๑ บาท ๔๓,๑๒๑ บาท

๔๗ ซ้ือเส้ือกั๊กตาข่าย จ านวน ๘๐ ตัว ๖๘,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไมโครแกรม ร้าน ไมโครแกรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๘,๐๐๐ บาท ๖๘,๐๐๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๘   ม.ีค.๖๐

                                                                             ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.พ.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑ จ้างซ่อม จ านวน ๑ รายการ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จก. บ.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๔๐,๐๐๐ บาท ๑๔๐,๐๐๐ บาท

๒ จ้างซ่อม จ านวน ๑ รายการ ๑๑๔,๔๘๒.๒๐ บาท ตกลงราคา บ.อวิเอเทค จก. บ.อวิเอเทค จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๑๔,๔๘๒.๒๐ บาท ๑๑๔,๔๘๒.๒๐ บาท

๓ จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๒ รายการ ๘,๐๑๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘,๐๑๐ บาท ๘,๐๑๐ บาท

๔ จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๒,๙๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒,๙๐๐ บาท ๒,๙๐๐ บาท

๕ จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๐ รายการ ๒,๘๖๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒,๘๖๐ บาท ๒,๘๖๐ บาท

๖ จ้างท าตรายาง จ านวน ๗ รายการ ๑,๑๕๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๑๕๐ บาท ๑,๑๕๐ บาท

๗ จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๑ รายการ ๑,๙๒๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๙๒๐ บาท ๑,๙๒๐ บาท

๘ จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๐ รายการ ๒,๑๓๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒,๑๓๐ บาท ๒,๑๓๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๘   ม.ีค.๖๐

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                             ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.พ.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.



  สขร.๑

ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๘ รายการ ๑,๓๔๙,๕๓๐บาท สอบราคา บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท แอสตร้า เทคโนโลยี จ ากัด เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๓๔๙,๕๓๐บาท ๑,๓๔๙,๕๓๐บาท

๒ ซ้ือยา LINAGLIPTIN 5 MG.(1 BX./30 TB.)  ๑,๕๐๘,๗๐๐ บาท สอบราคา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นราคาทีเ่หมาะสม
จ านวน ๑,๒๐๐ BX. ๑,๕๐๘,๗๐๐ บาท ๑,๕๐๘,๗๐๐ บาท 

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๘   ม.ีค.๖๐

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.พ.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                             ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                 



  สขร.๑

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

๑ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท ประกวดราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เป็นราคาทีเ่หมาะสม
อิเล็กทรอนิกส์ ๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท ๒,๖๗๕,๐๐๐ บาท 
(e-bidding)

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๘   ม.ีค.๖๐

                                                                             ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                 

ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.พ.๖๐............................


