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เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ัง/
โดยสังเขป เลขที่ขออนุมติั

๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๕,๖๐๕.๐๐ ๑๕,๖๐๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.วอีำร์พีเด้นท์ จก. ๑๕,๖๐๕.๐๐ บ.วอีำร์พีเด้นท์ จก. ๑๕,๖๐๕.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 426/61ฉ
๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๑,๔๐๐.๐๐ ๒๑,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๒๑,๔๐๐.๐๐ บ.ดีเคเอสเอช จก. ๒๑,๔๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 416/61ฉ
๓ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๒,๐๑๑.๔๑ ๔๒,๐๑๑.๔๑ เฉพำะเจำะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๔๒,๐๑๑.๔๑ บ.ดีเคเอสเอช จก. ๔๒,๐๑๑.๔๑ เป็นรำคำที่เหมำะสม 407/61ฉ
๔ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๒,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  ร้ำนพี โปรดักส์ ๔๒,๐๐๐.๐๐ ร้ำนพี โปรดักส์ ๔๒,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 394/61ฉ
๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๑,๓๑๐.๗๕ ๑,๓๑๐.๗๕ เฉพำะเจำะจง  บ.ทีแมนฟำร์มำ จก. ๑,๓๑๐.๗๕ บ.ทีแมนฟำร์มำ จก. ๑,๓๑๐.๗๕ เป็นรำคำที่เหมำะสม 391/61ฉ
๖ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๖๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ชมุชนเภสัชกรรม จก. ๖๐๐.๐๐ บ.ชมุชนเภสัชกรรม จก. ๖๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 386/61ฉ
๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ บ.ดีเคเอสเอช จก. ๒๙๘,๕๓๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 295/61
๘ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ตรัย เมด็ดิคอล จก. ๕๐,๐๐๐.๐๐ บ.ตรัย เมด็ดิคอล จก. ๕๐,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 384/61ฉ
๙ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๒๖,๙๓๐.๐๐ ๔๒๖,๙๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.แคสป้ำฟำร์มำซูติคอล จก. ๔๒๖,๙๓๐.๐๐ บ.แคสป้ำฟำร์มำซูติคอล จก. ๔๒๖,๙๓๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 294/61

๑๐ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๙,๕๗๐.๐๐ ๙,๕๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  ร้ำนไวท์เทค ๙,๕๗๐.๐๐ ร้ำนไวท์เทค ๙,๕๗๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 382/61ฉ
๑๑ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๑,๘๕๐.๐๐ ๑๑,๘๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนไมโครแกรม ๑๑,๘๕๐.๐๐ ร้ำนไมโครแกรม ๑๑,๘๕๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 380/61ฉ
๑๒ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีโปรดักส์ ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ ร้ำนพีโปรดักส์ ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 293/61
๑๓ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.วเีอสฟำร์มำ จก. ๒๒,๐๐๐.๐๐ บ.วเีอสฟำร์มำ จก. ๒๒,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 378/61ฉ
๑๔ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๙,๐๔๔.๕๐ ๑๙,๐๔๔.๕๐ เฉพำะเจำะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. ๑๙,๐๔๔.๕๐ บ.ดีเคเอสเอช จก. ๑๙,๐๔๔.๕๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 377/61ฉ
๑๕ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.โอสถอนิเตอร์ จก. ๒๘,๐๐๐.๐๐ บ.โอสถอนิเตอร์ จก. ๒๘,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 376/61ฉ
๑๖ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๔๖๓,๓๕๘.๗๐ ๔๖๓,๓๕๘.๗๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเทค เอเจ โฮลด้ิง จก. ๔๖๓,๓๕๘.๗๐ บ.ไฮเทค เอเจ โฮลด้ิง จก. ๔๖๓,๓๕๘.๗๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 290/61
๑๗ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๕,๐๔๐.๐๐ ๕,๐๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนไวท์เทค ๕,๐๔๐.๐๐ ร้ำนไวท์เทค ๕,๐๔๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 381/61ฉ
๑๘ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๗๑,๓๘๙.๘๐ ๗๑,๓๘๙.๘๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอ เอน็บีลำบอรำตอร่ี จก. ๗๑,๓๘๙.๘๐ บ.เอ เอน็บีลำบอรำตอร่ี จก. ๗๑,๓๘๙.๘๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 373/61ฉ
๑๙ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๙,๖๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๙,๖๐๐.๐๐ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๙,๖๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 374/61ฉ
๒๐ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๖,๗๔๑.๐๐ ๖,๗๔๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ฟำร์มำฮอฟ จก. ๖,๗๔๑.๐๐ บ.ฟำร์มำฮอฟ จก. ๖,๗๔๑.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 371/61ฉ
๒๑ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๘,๖๖๑.๐๐ ๘,๖๖๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอ เอน็บีลำบอรำตอร่ี จก. ๘,๖๖๑.๐๐ บ.เอ เอน็บีลำบอรำตอร่ี จก. ๘,๖๖๑.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 370/61ฉ
๒๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ๑๒,๒๒๔.๓๐ ๑๒,๒๒๔.๓๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอ เอน็บีลำบอรำตอร่ี จก. ๑๒,๒๒๔.๓๐ บ.เอ เอน็บีลำบอรำตอร่ี จก. ๑๒,๒๒๔.๓๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 369/61ฉ
๒๓ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๗๕,๕๐๐.๐๐ ๑๗๕,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอม็มเีน้นซ์ ๑๗๕,๕๐๐.๐๐ หจก.เอม็มเีน้นซ์ ๑๗๕,๕๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 291/61
๒๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๘๔,๕๐๐.๐๐ ๘๔,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอน็พีเคเอน็เตอร์ไพร์ส จก. ๘๔,๕๐๐.๐๐ บ.เอน็พีเคเอน็เตอร์ไพร์ส จก. ๘๔,๕๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 366/61ฉ
๒๕ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๒๘ รำยกำร ๙๑,๗๕๓.๔๖ ๙๑,๗๕๓.๔๖ เฉพำะเจำะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๙๑,๗๕๓.๔๖ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๙๑,๗๕๓.๔๖ เป็นรำคำที่เหมำะสม 364/61ฉ
๒๖ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒,๗๓๙.๒๐ ๒,๗๓๙.๒๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอก็ซ์พลอริท ๒,๗๓๙.๒๐ หจก.เอก็ซ์พลอริท ๒,๗๓๙.๒๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 362/61ฉ
๒๗ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๖๓,๖๖๙.๐๐ ๖๓,๖๖๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๖๓,๖๖๙.๐๐ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๖๓,๖๖๙.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 361/61ฉ
๒๘ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑๗ รำยกำร ๔๑,๔๘๑.๗๐ ๔๑,๔๘๑.๗๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๔๑,๔๘๑.๗๐ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๔๑,๔๘๑.๗๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 286/61
๒๙ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๒๒๓,๙๐๐.๐๐ ๒๒๓,๙๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอก็ซ์พลอริท ๒๒๓,๙๐๐.๐๐ หจก.เอก็ซ์พลอริท ๒๒๓,๙๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 286/61
๓๐ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑๗ รำยกำร ๔๐๐,๐๒๑.๙๐ ๔๐๐,๐๒๑.๙๐ เฉพำะเจำะจง หจก.แอดคิวเรทพลัส ๔๐๐,๐๒๑.๙๐ หจก.แอดคิวเรทพลัส ๔๐๐,๐๒๑.๙๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 288/61
๓๑ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๒๒ รำยกำร ๓๘๕,๖๕๐.๐๐ ๓๘๕,๖๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนนัมเบอร์วนัซัพพลำย ๓๘๕,๖๕๐.๐๐ ร้ำนนัมเบอร์วนัซัพพลำย ๓๘๕,๖๕๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 287/61

ล ำดับที่ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้งในรอบเดือน..........ก.พ.๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.
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๓๒ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๒,๙๙๙.๐๐ ๑๒,๙๙๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๑๒,๙๙๙.๐๐ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๑๒,๙๙๙.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 352/61ฉ
๓๓ ซ้ือยำ จ ำนวน ๖ รำยกำร ๑,๙๗๖.๐๐ ๑,๙๗๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ทีแมนฟำร์มำ จก. ๑,๙๗๖.๐๐ บ.ทีแมนฟำร์มำ จก. ๑,๙๗๖.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 351/61ฉ
๓๔ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๒๒ รำยกำร ๓๘๕,๖๕๐.๐๐ ๓๘๕,๖๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนนัมเบอร์วนัซัพพลำย ๓๘๕,๖๕๐.๐๐ ร้ำนนัมเบอร์วนัซัพพลำย ๓๘๕,๖๕๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 287/61
๓๕ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๒๐ รำยกำร ๓๕๑,๖๕๐.๐๐ ๓๕๑,๖๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.แอดคิวเรทพลัส ๓๕๑,๖๕๐.๐๐ หจก.แอดคิวเรทพลัส ๓๕๑,๖๕๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 272/61
๓๖ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สุพรีมโปรดักส์ จก. ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บ.สุพรีมโปรดักส์ จก. ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 232/61
๓๗ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๔๕๙,๒๐๐.๐๐ ๔๕๙,๒๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ซีแอร์ไทย จก. ๔๕๙,๒๐๐.๐๐ บ.ซีแอร์ไทย จก. ๔๕๙,๒๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 207/61
๓๘ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๔๐๒,๕๐๐.๐๐ ๔๐๒,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ควอลิไฟด์เทรดด้ิง จก. ๔๐๒,๕๐๐.๐๐ บ.ควอลิไฟด์เทรดด้ิง จก. ๔๐๒,๕๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 181/61
๓๙ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๖๘,๗๐๒.๘๐ ๔๖๘,๗๐๒.๘๐ เฉพำะเจำะจง บ.อวเิอเทค จก. ๔๖๘,๗๐๒.๘๐ บ.อวเิอเทค จก. ๔๖๘,๗๐๒.๘๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 205/61ฉ
๔๐ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๔๙,๓๗๒.๐๐ ๑๔๙,๓๗๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เคเคไซเอน็ทิฟิค จก. ๑๔๙,๓๗๒.๐๐ บ.เคเคไซเอน็ทิฟิค จก. ๑๔๙,๓๗๒.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 176/61
๔๑ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๓๒๔,๐๕๖.๕๙ ๓๒๔,๐๕๖.๕๙ เฉพำะเจำะจง บ.เคเอเปิ้ลเทค จก. ๓๒๔,๐๕๖.๕๙ บ.เคเอเปิ้ลเทค จก. ๓๒๔,๐๕๖.๕๙ เป็นรำคำที่เหมำะสม 124/61
๔๒ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ซีแอร์ไทย จก. ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บ.ซีแอร์ไทย จก. ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 42/61ฉ
๔๓ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๖ รำยกำร ๓๗๓,๓๕๐.๐๐ ๓๗๓,๓๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เอน็รำฟโนเฟียสเมดิคอล จก. ๓๗๓,๓๕๐.๐๐ บ.เอน็รำฟโนเฟียสเมดิคอล จก. ๓๗๓,๓๕๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 100/61
๔๔ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๖๓,๕๐๐.๐๐ ๔๖๓,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ซีแอร์ไทย จก. ๔๖๓,๕๐๐.๐๐ บ.ซีแอร์ไทย จก. ๔๖๓,๕๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 25/61
๔๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๑๐๔,๐๕๐.๐๐ ๑๐๔,๐๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เพ็ทเวลิด์เซ็นเตอร์  จก. ๑๐๔,๐๕๐.๐๐ บ.เพ็ทเวลิด์เซ็นเตอร์  จก. ๑๐๔,๐๕๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 146/61
๔๖ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๗๒,๕๐๐.๐๐ ๒๗๒,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ซีแอร์ไทย จก. ๒๗๒,๕๐๐.๐๐ บ.ซีแอร์ไทย จก. ๒๗๒,๕๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 03/61ฉ
๔๗ จำ้งซ่อมภำยนอก จ ำนวน ๑ รำยกำร ๘,๙๙๐.๐๐ ๘,๙๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอม็มเีน้นซ์ ๘,๙๙๐.๐๐ หจก.เอม็มเีน้นซ์ ๘,๙๙๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 70/61จฉ
๔๘ จำ้งซ่อมภำยนอก จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๓๙,๕๒๘.๐๐ ๑๓๙,๕๒๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ซีแอนด์เคเพำวเวอร์ จก. ๑๓๙,๕๒๘.๐๐ บ.ซีแอนด์เคเพำวเวอร์ จก. ๑๓๙,๕๒๘.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 68/61
๔๙ จำ้งซ่อมภำยนอก จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๐,๕๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.มำรุ่งโรจน์ จก. ๑๐,๕๐๐.๐๐ บ.มำรุ่งโรจน์ จก. ๑๐,๕๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม 65/61จฉ
๖๐ ซ้ือพัสดุหลักสูตรเวช

ศำสตร์
จ ำนวน ๑๘ รำยกำร ๓๑,๘๔๒.๐๐ ๓๑,๘๔๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งฤดีเทรดด้ิง ๓๑,๘๔๒.๐๐ ร้ำนรุ่งฤดีเทรดด้ิง ๓๑,๘๔๒.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๖๕/๖๑ฉ.

ทหำรอำกำศ

๖๑ ซ้ือวสัดุเคร่ืองใชร้ำชกำร จ ำนวน ๑๖ รำยกำร ๙๓,๕๐๐.๐๐ ๙๓,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนไมโครแกรม ๙๓,๕๐๐.๐๐ ร้ำนไมโครแกรม ๙๓,๕๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๖๘/๖๑ฉ.
๖๒ ซ้ือพัสดุโครงกำรศึกษำ จ ำนวน ๖ รำยกำร ๓,๑๗๐.๐๐ ๓,๑๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนไมโครแกรม ๓,๑๗๐.๐๐ ร้ำนไมโครแกรม ๓,๑๗๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๗๑/๖๑ฉ.
๖๓ ซ้ือพัสดุส ำนักงำน จ ำนวน ๓ รำยกำร ๗,๗๐๐.๐๐ ๗,๗๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนไมโครแกรม ๗,๗๐๐.๐๐ ร้ำนไมโครแกรม ๗,๗๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๗๒/๖๑ฉ.
๖๔ ซ้ือพัสดุแพทยส์นำม จ ำนวน ๑๑ รำยกำร ๓,๑๑๐.๐๐ ๓,๑๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนไวท์เทค ๓,๑๑๐.๐๐ ร้ำนไวท์เทค ๓,๑๑๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๗๓/๖๑ฉ.
๖๕

ซ้ือพัสดุอบรมบุคลำกร
สำยแพทย์ จ ำนวน ๙ รำยกำร ๔,๙๒๔.๔๔ ๔,๙๒๔.๔๔ เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีโปรดักส์ ๔,๙๒๔.๔๔ ร้ำนพีโปรดักส์ ๔,๙๒๔.๔๔ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๗๔/๖๑ฉ.
ชั้นประทวน

๖๖
ซ้ือพัสดุอบรมบุคลำกร
สำยแพทย์ จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ๖,๘๖๓.๐๐ ๖,๘๖๓.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนไวท์เทค ๖,๘๖๓.๐๐ ร้ำนไวท์เทค ๖,๘๖๓.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๗๕/๖๑ฉ.
ชั้นสัญญำบัตร

๖๗
ซ้ืออปุกรณ์รักษำควำม
ปลอดภัย จ ำนวน ๑๖ รำยกำร ๗๘,๒๐๓.๗๐ ๗๘,๒๐๓.๗๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนไมโครแกรม ๗๘,๒๐๓.๗๐ ร้ำนไมโครแกรม ๗๘,๒๐๓.๗๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๗๖/๖๑ฉ.

ผจห.กวภ.พอ.

ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้งในรอบเดือน..........ก.พ.๖๑............................



สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ัง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมติั

๖๘
ซ้ือวสัดุใชซ่้อมแซม
ห้องอำบน้ ำ จ ำนวน ๑๑ รำยกำร ๓๑,๗๖๕.๙๙ ๓๑,๗๖๕.๙๙ เฉพำะเจำะจง หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๓๑,๗๖๕.๙๙ หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๓๑,๗๖๕.๙๙ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๗๗/๖๑ฉ.

๖๙ ซ้ือพัสดุสำย สอ.ทอ. จ ำนวน ๘ รำยกำร ๒๙,๑๔๘.๓๒ ๒๙,๑๔๘.๓๒ เฉพำะเจำะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๑๘,๓๖๒.๓๒ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๑๘,๓๖๒.๓๒ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๗๘/๖๑ฉ.
หจก.ที.เอส แอล ๑๐,๗๘๐.๐๐ หจก.ที.เอส แอล ๑๐,๗๘๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม

๗๐ ซ้ือเคร่ืองใชส้ ำนักงำน จ ำนวน ๑๓ รำยกำร ๘๗,๕๑๐.๐๐ ๘๗,๕๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๘๗,๕๑๐.๐๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๘๗,๕๑๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๗๙/๖๑ฉ.
๗๑

ซ้ือวสัดุหลักสูตรพล
พยำบำล รุ่น ๑๐๙ จ ำนวน ๘ รำยกำร ๖๗,๕๐๐.๐๐ ๖๗,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๖๗,๕๐๐.๐๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๖๗,๕๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๘๐/๖๑ฉ.

๗๒ ซ้ือพวงมำลำดอกไมส้ด จ ำนวน ๑ พวง ๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง - ๑,๕๐๐.๐๐ - ๑,๕๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๘๑/๖๑ฉ.
๗๓

ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ท ำ
ที่เกบ็พัสดุ จ ำนวน ๑๑ รำยกำร ๘๑,๓๑๘.๙๓ ๘๑,๓๑๘.๙๓ เฉพำะเจำะจง หจก.เอน็ อนิเตอร์กรุ๊ป ๘๑,๓๑๘.๙๓ หจก.เอน็ อนิเตอร์กรุ๊ป ๘๑,๓๑๘.๙๓ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๘๒/๖๑ฉ.

๗๔ ซ้ือวสัดุซ่อมห้องน้ ำ จ ำนวน ๑๑ รำยกำร ๒๐,๘๕๐.๐๐ ๒๐,๘๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอน็ อนิเตอร์กรุ๊ป ๒๐,๘๕๐.๐๐ หจก.เอน็ อนิเตอร์กรุ๊ป ๒๐,๘๕๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๘๓/๖๑ฉ.
๗๕

ซ้ือพัสดุซ่อมแซมพื้นที่
ด้ำนหลังอำคำรฯ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๙๗,๙๘๖.๗๐ ๙๗,๙๘๖.๗๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอน็ อนิเตอร์กรุ๊ป ๙๗,๙๘๖.๗๐ หจก.เอน็ อนิเตอร์กรุ๊ป ๙๗,๙๘๖.๗๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๘๔/๖๑ฉ.

๗๖ ซ้ือพัสดุใชส้ ำนักงำน จ ำนวน ๑๖ รำยกำร ๙๙,๓๕๒.๐๐ ๙๙,๓๕๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนไมโครแกรม ๙๙,๓๕๒.๐๐ ร้ำนไมโครแกรม ๙๙,๓๕๒.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๘๖/๖๑ฉ.
๗๗ จำ้งท ำควำมสะอำด

เคร่ืองปรับอำกำศ
จ ำนวน ๘๗ เคร่ือง ๙๓,๐๙๐.๐๐ ๙๓,๐๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.อนันต์ มงคลชยั ๙๓,๐๙๐.๐๐ หจก.อนันต์ มงคลชยั ๙๓,๐๙๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๒/๖๑จฉ.

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

           ๙ มี.ค.๖๑

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้งในรอบเดือน..........ก.พ.๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ


