
  สขร.๑

ล ำดับ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ัง/
ที่ โดยสังเขป เลขที่ขออนุมติั
๑ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๐๙,๗๒๐.๐๐ ๒๐๙,๗๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.วอีำร์พีเด้นท์ จก. ๒๐๙,๗๒๐.๐๐ บ.วอีำร์พีเด้นท์ จก. ๒๐๙,๗๒๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๓๒๓/๖๑
๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๖,๔๒๐.๐๐ ๖,๔๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๖,๔๒๐.๐๐ บ.ดีเคเอสเอช จก. ๖,๔๒๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๔๕/๖๑ฉ
๓ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓,๙๕๙.๐๐ ๓,๙๕๙.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จก. ๓,๙๕๙.๐๐ บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จก. ๓,๙๕๙.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๔๔/๖๑ฉ
๔ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙,๖๓๐.๐๐ ๙,๖๓๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๙,๖๓๐.๐๐  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๙,๖๓๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๔๓/๖๑ฉ
๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๐,๘๖๕.๐๐ ๒๐,๘๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. ๒๐,๘๖๕.๐๐  บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. ๒๐,๘๖๕.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๔๑/๖๑ฉ
๖ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๕,๙๙๒.๐๐ ๕,๙๙๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.กดูเฮลธฟ์ำร์มำซูติคอล จก. ๕,๙๙๒.๐๐  บ.กดูเฮลธฟ์ำร์มำซูติคอล จก. ๕,๙๙๒.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๔๐/๖๑ฉ
๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ไบโอฟำร์ม จก. ๑๓,๐๐๐.๐๐  บ.ไบโอฟำร์ม จก. ๑๓,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๓๙/๖๑ฉ
๘ ซ้ือยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๙,๗๐๐.๐๐ ๙,๗๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ทีเอน็พี เฮลท์แคร์ จก. ๙,๗๐๐.๐๐  บ.ทีเอน็พี เฮลท์แคร์ จก. ๙,๗๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๓๘/๖๑ฉ
๙ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๖,๗๕๐.๐๐ ๒๖,๗๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๒๖,๗๕๐.๐๐  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๒๖,๗๕๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๓๗/๖๑ฉ

๑๐ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๕,๓๖๕.๐๐ ๑๕,๓๖๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. ๑๕,๓๖๕.๐๐  บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. ๑๕,๓๖๕.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๓๔/๖๑ฉ
๑๑ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๘๘๒.๐๐ ๘๘๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ทีเอน็พี เฮลท์แคร์ จก. ๘๘๒.๐๐  บ.ทีเอน็พี เฮลท์แคร์ จก. ๘๘๒.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๓๓/๖๑ฉ
๑๒ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๙,๖๙๐.๐๐ ๓๙,๖๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง  บ.ทีเอน็พี เฮลท์แคร์ จก. ๓๙,๖๙๐.๐๐  บ.ทีเอน็พี เฮลท์แคร์ จก. ๓๙,๖๙๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๓๒/๖๑ฉ
๑๓ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๑๑๗,๘๔๐.๐๐ ๑๑๗,๘๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ทูเอน็ไฟว ์จก. ๑๑๗,๘๔๐.๐๐ บ.ทูเอน็ไฟว ์จก. ๑๑๗,๘๔๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๓๑๓/๖๑
๑๔ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๓๐๓,๔๕๒.๐๐ ๓๐๓,๔๕๒.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ทูเอน็ไฟว ์จก. ๓๐๓,๔๕๒.๐๐ บ.ทูเอน็ไฟว ์จก. ๓๐๓,๔๕๒.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๓๑๔/๖๑
๑๕ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.โคฮอร์ท เซลแอนเซอร์วสิ จก. ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ บ.โคฮอร์ท เซลแอนเซอร์วสิ จก. ๔๙๙,๖๙๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๓๑๕/๖๑
๑๖ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๑๔,๔๐๐.๐๐ ๑๔,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.อมัรินทร์ เมดิคอล จก. ๑๔,๔๐๐.๐๐ บ.อมัรินทร์ เมดิคอล จก. ๑๔,๔๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๒๔/๖๑ฉ
๑๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๓๑,๗๐๐.๐๐ ๓๑,๗๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เพ็ทเวลิด์เซ็นเตอร์ จก. ๓๑,๗๐๐.๐๐ บ.เพ็ทเวลิด์เซ็นเตอร์ จก. ๓๑,๗๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๒๓/๖๑ฉ
๑๘ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๗๔,๔๗๓.๘๖ ๗๔,๔๗๓.๘๖ เฉพำะเจำะจง  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๗๔,๔๗๓.๘๖  บ.ดีเคเอสเอช จก. ๗๔,๔๗๓.๘๖ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๒๐/๖๑ฉ
๑๙ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๔๐,๒๕๐.๐๐ ๔๐,๒๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.กอบทองโพลีแพค จก. ๔๐,๒๕๐.๐๐ บ.กอบทองโพลีแพค จก. ๔๐,๒๕๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๑๙/๖๑ฉ
๒๐ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ๑๘๐,๖๖๙.๕๐ ๑๘๐,๖๖๙.๕๐ เฉพำะเจำะจง บ.โคฮอร์ท เซลแอนเซอร์วสิ จก. ๑๘๐,๖๖๙.๕๐ บ.โคฮอร์ท เซลแอนเซอร์วสิ จก. ๑๘๐,๖๖๙.๕๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๓๑๑/๖๑
๒๑ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๒๑,๐๑๐.๐๐ ๒๑,๐๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๒๑,๐๑๐.๐๐ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๒๑,๐๑๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๑๔/๖๑ฉ
๒๒ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๑๕ รำยกำร ๔๙๙,๕๔๐.๒๐ ๔๙๙,๕๔๐.๒๐ เฉพำะเจำะจง บ.โคฮอร์ท เซลแอนเซอร์วสิ จก. ๔๙๙,๕๔๐.๒๐ บ.โคฮอร์ท เซลแอนเซอร์วสิ จก. ๔๙๙,๕๔๐.๒๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๓๐๖/๖๑
๒๓ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๓๖,๕๑๕.๐๐ ๓๓๖,๕๑๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไฮเทค เอเจโฮลด้ิง จก. ๓๓๖,๕๑๕.๐๐ บ.ไฮเทค เอเจโฮลด้ิง จก. ๓๓๖,๕๑๕.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๓๐๗/๖๑
๒๔ ซ้ือยำ จ ำนวน ๖ รำยกำร ๒๓๙,๔๔๖.๒๐ ๒๓๙,๔๔๖.๒๐ เฉพำะเจำะจง บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล จก. ๒๓๙,๔๔๖.๒๐ บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล จก. ๒๓๙,๔๔๖.๒๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๓๐๘/๖๑
๒๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๒,๑๐๐.๐๐ ๓๒,๑๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.พรอส ฟำร์มำ จก. ๓๒,๑๐๐.๐๐ บ.พรอส ฟำร์มำ จก. ๓๒,๑๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๓๘๗/๖๑ฉ
๒๖ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็มส์ จก. ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บ.ไอดีเอสเมดิคอลซิสเต็มส์ จก. ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๒๕๖/๖๑
๒๗ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.วคิตอร่ี ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บ.วคิตอร่ี ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๒๐๔/๖๑
๒๘ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.วคิตอร่ี ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บ.วคิตอร่ี ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๒๒๕/๖๑
๒๙ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๓๗๘,๕๐๐.๐๐ ๓๗๘,๕๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.วคิตอร่ี ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ๓๗๘,๕๐๐.๐๐ บ.วคิตอร่ี ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ๓๗๘,๕๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๒๐๐/๖๑
๓๐ ซ้ือพัสดุสำยแพทย์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.วคิตอร่ี ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บ.วคิตอร่ี ครุภัณฑ์กำรแพทย์ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๒๐๒/๖๑
๓๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๒๓,๗๕๐.๐๐ ๒๓,๗๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๒๓,๗๕๐.๐๐ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๒๓,๗๕๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๔๕๙/๖๑ฉ

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

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง



  สขร.๑

ล ำดับ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ัง/
ที่ โดยสังเขป เลขที่ขออนุมติั

๓๒ ซ้ือวสัดุซ่อมแซมห้องน้ ำ จ ำนวน ๑๑ รำยกำร ๒๐,๘๕๐.๒๕ ๒๐,๘๕๐.๒๕ เฉพำะเจำะจง หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๒๐,๘๕๐.๒๕ หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๒๐,๘๕๐.๒๕ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๘๓/๖๑ฉ.
๓๓ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์แผนงำนป้องกนัและ

แกไ้ข
จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีโปรดักส์ ๑,๐๐๐.๐๐ ร้ำนพีโปรดักส์ ๑,๐๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๘๕/๖๑ฉ.

แกไ้ขปัญหำยำเสพติด

๓๔ ซ้ือโต๊ะมำ้หินขดั จ ำนวน ๔ ชดุ ๑๘,๔๐๐.๐๐ ๑๔,๔๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนไมโครแกรม ๑๘,๔๐๐.๐๐ ร้ำนไมโครแกรม ๑๘,๔๐๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๙๑/๖๑ฉ.
๓๕ ซ้ือพัสดุซ่อมแซมอำคำรเรียน จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ๙๘,๘๘๐.๑๓ ๙๘,๘๘๐.๑๓ เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีนันทกลุ ๙๘,๘๘๐.๑๓ หจก.ศรีนันทกลุ ๙๘,๘๘๐.๑๓ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๙๒/๖๑ฉ.

โรงเรียนพลพยำบำล ชั้น ๒
๓๖ ซ้ือวสัดุซ่อมแซมฝ้ำเพดำน จ ำนวน ๗ รำยกำร ๕๐,๖๒๙.๙๔ ๕๐,๖๒๙.๙๔ เฉพำะเจำะจง หจก.ศรีนันทกลุ ๕๐,๖๒๙.๙๔ หจก.ศรีนันทกลุ ๕๐,๖๒๙.๙๔ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๙๓/๖๑ฉ.
๓๗ ซ้ือพัสดุ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๘,๘๘๐.๐๐ ๘,๘๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๘,๘๘๐.๐๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๘,๘๘๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๙๔/๖๑ฉ.
๓๘ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์เพื่อใชซ่้อมแซมพื้นที่ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๓๐,๔๖๒.๑๑ ๓๐,๔๖๒.๑๑ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสริมศิริซัพพลำย ๓๐,๔๖๒.๑๑ ร้ำนเสริมศิริซัพพลำย ๓๐,๔๖๒.๑๑ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๙๖/๖๑ฉ.
๓๙ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์สนับสนุนกำรฝึกอบรม จ ำนวน ๒๓ รำยกำร ๔๓,๑๑๑.๐๐ ๔๓,๑๑๑.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนซี.เอส.ที.อคีวปิเมน้ท์ ๔๓,๑๑๑.๐๐ ร้ำนซี.เอส.ที.อคีวปิเมน้ท์ ๔๓,๑๑๑.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๙๗/๖๑ฉ.

แอนด์ซัพพลำย แอนด์ซัพพลำย
๔๐ ซ้ือวสัดุซ่อมแซมอำคำร จ ำนวน ๓๐ รำยกำร ๖๐,๑๙๒.๘๕ ๖๐,๑๙๒.๘๕ เฉพำะเจำะจง ร้ำนเสริมศิริซัพพลำย ๖๐,๑๙๒.๘๕ ร้ำนเสริมศิริซัพพลำย ๖๐,๑๙๒.๘๕ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๐๙๘/๖๑ฉ.

๔๑ ซ้ือพัสดุ ส.ส.ต.เพื่อจดัท ำต ำรำ ฯ จ ำนวน ๕๙ รำยกำร ๙๖,๒๐๔.๐๐ ๙๖,๒๐๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนวฒันำธรุกจิ ๙๖,๒๐๔.๐๐ ร้ำนวฒันำธรุกจิ ๙๖,๒๐๔.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๑๐๐/๖๑ฉ.
๔๒ ซ้ือกระดำษถำ่ยเอกสำร จ ำนวน ๓ รำยกำร ๘๕,๘๖๖.๐๐ ๘๕,๘๖๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๘๕,๘๖๖.๐๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๘๕,๘๖๖.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๑๐๒/๖๑ฉ.
๔๓ ซ้ือหมกึเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๙๕,๘๙๑.๗๐ ๙๕,๘๙๑.๗๐ เฉพำะเจำะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๙๕,๘๙๑.๗๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลำย ๙๕,๘๙๑.๗๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๑๑๐๔/๖๑ฉ.
๔๔ จำ้งพิมพ์วำรสำรแพทยสำรทหำรอำกำศ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๕๑,๓๖๐.๐๐ ๕๑,๓๖๐.๐๐ คัดเลือก สนง.คณก.ส่งเสริมสวสัดิกำร ๕๑,๓๖๐.๐๐ สนง.คณก.ส่งเสริมสวสัดิกำร ๕๑,๓๖๐.๐๐ เป็นรำคำที่เหมำะสม ๐๐๒/๖๑ จค.

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

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

                                   ๓ เม.ย.๖๑

วธิซ้ืีอ/จำ้ง ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

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

งำนจดัซ้ือ/จดัจำ้ง วงเงินงบประมำณ รำคำกลำง


