
  สขร.๑

ล ำดับที่ วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก
(รำคำกลำง) โดยสังเขป

๑ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงกำรป้อง จ ำนวน ๑๑ รำยกำร ๒๕,๖๐๐ ตกลงรำคำ ร้ำนวัฒนำ ธุรกิจ ร้ำนวัฒนำ ธุรกิจ เปน็รำคำที่เหมำะสม

กันอันตรำยจำกควำมร้อน ๒๕,๖๐๐ บำท ๒๕,๖๐๐ บำท
๒ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๒๖,๑๗๒.๒๐ บำท ตกลงรำคำ หจก.ก่อพงศ์โอเอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์โอเอ ซัพพลำย เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๖,๑๗๒.๒๐ บำท ๒๖,๑๗๒.๒๐ บำท
๓ ซ้ือพัสดุซ่อมแซมห้องท ำงำน จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ๕๑,๐๑๗.๖๑ บำท ตกลงรำคำ หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เปน็รำคำที่เหมำะสม

อำคำร ๒๐๖๘ ๕๑,๐๑๗.๖๑ บำท ๕๑,๐๑๗.๖๑ บำท
๔ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม จ ำนวน ๑๕ รำยกำร ๘๑,๑๑๑.๓๕  บำท ตกลงรำคำ หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เปน็รำคำที่เหมำะสม

อำคำรหอพัก นพอ. ๘๑,๑๑๑.๓๕ บำท ๘๑,๑๑๑.๓๕ บำท
หมำยเลข ๒๐๗๙

๕ ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร เอ๕ จ ำนวน ๕๐๐ รีม ๒๔,๖๑๐ บำท ตกลงรำคำ บ.โรงงำนอุตสำหกรรม บ.โรงงำนอุตสำหกรรม เปน็รำคำที่เหมำะสม

กระดำษบำงปะอิน จ ำกัด กระดำษบำงปะอิน จ ำกัด
๒๔,๖๑๐ บำท ๒๔,๖๑๐ บำท

๖ ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร เอ๔ จ ำนวน ๕๐๐ รีม ๔๘,๑๕๐ บำท ตกลงรำคำ บ.โรงงำนอุตสำหกรรม บ.โรงงำนอุตสำหกรรม เปน็รำคำที่เหมำะสม

กระดำษบำงปะอิน จ ำกัด กระดำษบำงปะอิน จ ำกัด
๔๘,๑๕๐ บำท ๔๘,๑๕๐ บำท

๗ ซ้ือวัสดุเคร่ืองใช้ประจ ำ จ ำนวน ๑๖ รำยกำร ๓๕,๘๘๐ บำท ตกลงรำคำ ร้ำนไมโครแกรม ร้ำนไมโครแกรม เปน็รำคำที่เหมำะสม

ศูนย์ฟืน้ฟูฯ ๓๕,๘๘๐ บำท ๓๕,๘๘๐ บำท
๘ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๖,๕๗๐ บำท ตกลงรำคำ บ.แอดคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จก. บ.แอดคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จก. เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖,๕๗๐ บำท ๖,๕๗๐ บำท
๙ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๔๙,๗๘๘ ตกลงรำคำ บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก. เปน็รำคำที่เหมำะสม

บำท ๑๔๙,๗๘๗.๖๖ บำท ๑๔๙,๗๘๗.๖๖ บำท
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งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง



ล ำดับที่ วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก
(รำคำกลำง) โดยสังเขป

๑๐ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๐,๘๐๐ บำท ตกลงรำคำ บ.โอสถ อินเตอร์ บ.โอสถ อินเตอร์ เปน็รำคำที่เหมำะสม

แลบบอรำตอร่ี จก. แลบบอรำตอร่ี จก.
๑๐,๘๐๐ บำท ๑๐,๘๐๐ บำท

๑๑ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๑,๔๐๐ บำท ตกลงรำคำ บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก. เปน็รำคำที่เหมำะสม
๒๑,๔๐๐ บำท ๒๑,๔๐๐ บำท

๑๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๗,๓๕๙.๖๘ บำท ตกลงรำคำ บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก. บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก. เปน็รำคำที่เหมำะสม
๑๗,๓๕๙.๖๘ บำท ๑๗,๓๕๙.๖๘ บำท

๑๓ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๒,๘๗๐.๔๐ บำท ตกลงรำคำ บ.อำร์เอ็กซ์ จก. บ.อำร์เอ็กซ์ จก. เปน็รำคำที่เหมำะสม
๓๒,๘๗๐.๔๐ บำท ๓๒,๘๗๐.๔๐ บำท

๑๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๓,๑๐๐ บำท ตกลงรำคำ บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. เปน็รำคำที่เหมำะสม
๓,๑๐๐ บำท ๓,๑๐๐ บำท

๑๕ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๖,๒๑๐ บำท ตกลงรำคำ บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. เปน็รำคำที่เหมำะสม
๖,๒๑๐ บำท ๖,๒๑๐ บำท

๑๖ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๐,๘๖๕ บำท ตกลงรำคำ บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จก. บ.ซิลลิค ฟำร์มำ จก. เปน็รำคำที่เหมำะสม
๒๐,๘๖๕ บำท ๒๐,๘๖๕ บำท

๑๗ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๓,๘๒๔.๒๘ บำท ตกลงรำคำ บ.บีเอ็ลเอชเทร็ดด่ิง จก. บ.บีเอ็ลเอชเทร็ดด่ิง จก. เปน็รำคำที่เหมำะสม
๓,๘๒๔.๒๘ บำท ๓,๘๒๔.๒๘ บำท

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

        พ.ค.๖๐

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง
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