
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ผจห.กวภ.พอ.(โทร.๒-๒๕๘๗)    

ที ่ กห ๐๖๓๓.๘(๘)/        วันที ่              ธ.ค.๖๐ 

เรื่อง  ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พ.ย.๖๐ 

เรียน  ผอ.กวภ.พอ. 

 ๑.  ตามหนังสือ คณก.บริหารข้อมูลข่าวสาร ทอ.  ที่ ๓/๕๑ ลง ๑๐ เม.ย.๕๑ แจ้งให้
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้หน่วยเกี่ยวข้องจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนลงใน 
ใบแบบ สขร.๑ ให้ กร.ทอ.ประจ าทุกเดือน นั้น  

  ๒.  ผจห.กวภ.พอ.ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีเรื่องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ ๑
ประจ าเดือน พ.ย.๖๐ จ านวน ๑๘๑ เรื่อง โดยแยกเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๖๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๕ เรื่อง และ สอบราคาซื้อ ๑๒ เรื่อง ตามแบบ สขร.๑ ที่แนบ เห็นสมควรรายงาน 
ให้ กร.ทอ.ทราบ โดยได้ร่างหนังสือแนบมาด้วยแล้ว 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาด าเนินการให้ต่อไป 
 
 

น.ท.หญิง 
       หน.ผจห.กวภ.พอ. 
เรียน    จก.พอ.  
 เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้ต่อไป 

 น.อ.หญิง 
   ผอ.กวภ.พอ.   
 ธ.ค.๖๐ 
 
ลงชื่อให้แล้ว 
-  ผธก.บก.พอ.ด าเนินการต่อไป 

 พล.อ.ท. 
 จก.พอ.  
                                    ธ.ค.๖๐ 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  พอ.(กวภ.โทร.๒-๒๕๘๗)    

ที ่ กห ๐๖๓๓.๘/         วันที ่              ธ.ค.๖๐ 

เรื่อง  ส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าเดือน พ.ย.๖๐ 

เสนอ  กร.ทอ. 

 ๑.  ตามหนังสือ คณก.บริหารข้อมูลข่าวสาร ทอ.  ที่ ๓/๕๑ ลง ๑๐ เม.ย.๕๑ แจ้งให้
ด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้หน่วยเกี่ยวข้องจัดท าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ลงใน 
ใบแบบ สขร.๑ ให้ กร.ทอ.ประจ าทุกเดือน นั้น 

 ๒.  พอ. ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว มีเรื่องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ ๑ ประจ าเดือน พ.ย.๖๐ 
จ านวน ๑๘๑ เรื่อง โดยแยกเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๖๔ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ๕ เรื่อง และ สอบราคาซื้อ ๑๒ เรื่อง ตามแบบ สขร.๑ ที่แนบ 

 จึงเสนอมาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
                                                      พล.อ.ท. 
                           จก.พอ.                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๗๔,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗๔,๐๐๐.๐๐ บำท ๗๔,๐๐๐.๐๐ บำท
๒ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๕๘,๗๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕๘,๗๐๐.๐๐ บำท ๕๘,๗๐๐.๐๐ บำท
๓ ซ้ือยำ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๑๖๗,๘๖๑.๙๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๖๗,๘๖๑.๙๐ บำท ๑๖๗,๘๖๑.๙๐ บำท
๔ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๐,๗๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐,๗๐๐.๐๐ บำท ๑๐,๗๐๐.๐๐ บำท
๕ ซ้ือวัสดุหีบห่อ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๒,๐๗๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒,๐๗๕.๐๐ บำท ๒,๐๗๕.๐๐ บำท
๖ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒,๘๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒,๘๐๐.๐๐ บำท ๒,๘๐๐.๐๐ บำท
๗ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑,๗๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑,๗๕๐.๐๐ บำท ๑,๗๕๐.๐๐ บำท
๘ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๑๖ รำยกำร ๑๓๗,๒๙๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๓๗,๒๙๐.๐๐ บำท ๑๓๗,๒๙๐.๐๐ บำท
๙ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บำท ๒๒๔,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๐ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๔,๕๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๔,๕๐๐.๐๐ บำท ๑๔,๕๐๐.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.เวิลด์เมด อิควิปเม้นท์ จก.

ร้ำนไมโครแกรม

บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. 

ร้ำนไมโครแกรม

บ.โอสถอินเตอร์

บ.โอสถอินเตอร์

บ.เวิลด์เมด อิควิปเม้นท์ จก.

บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. 

หจก.แอดคิวเรทพลัส 

หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส 

หจก.แอดคิวเรทพลัส 

บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. 

บ.โอสถอินเตอร์

บ.โอสถอินเตอร์

หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์

หจก.สิริรันเคร่ืองมือแพทย์ หจก.สิริรันเคร่ืองมือแพทย์



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑๑ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๗๕,๔๘๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๗๕,๔๘๐.๐๐ บำท ๑๗๕,๔๘๐.๐๐ บำท
๑๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๕๕,๗๙๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕๕,๗๙๐.๐๐ บำท ๕๕,๗๙๐.๐๐ บำท
๑๓ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๔ ซ้ือยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๒๔,๘๗๘.๕๗ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๔,๘๗๘.๕๗ บำท ๒๔,๘๗๘.๕๗ บำท
๑๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๕,๑๗๖.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕,๑๗๖.๐๐ บำท ๕,๑๗๖.๐๐ บำท
๑๖ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๙ รำยกำร ๒๗๔,๗๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๗๔,๗๕๐.๐๐ บำท ๒๗๔,๗๕๐.๐๐ บำท
๑๗ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๒,๗๓๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒,๗๓๐.๐๐ บำท ๑๒,๗๓๐.๐๐ บำท
๑๘ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒๗๖,๙๙๗.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๗๖,๙๙๗.๐๐ บำท ๒๗๖,๙๙๗.๐๐ บำท
๑๙ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๗,๖๑๐.๔๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๗,๖๑๐.๔๐ บำท ๑๗,๖๑๐.๔๐ บำท
๒๐ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท ๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.ซินโดม อิเลคทรอนิก จก. บ.ซินโดม อิเลคทรอนิก จก.

บ.ทีแมนฟำร์มำ จก. บ.ทีแมนฟำร์มำ จก.

บ.โอ๊คล่ีย์ ไทยแลนด์ จก. บ.โอ๊คล่ีย์ ไทยแลนด์ จก.

บ.เบอร์ลินฟำร์มำ จก. บ.เบอร์ลินฟำร์มำ จก.

บ.ทีแมนฟำร์มำ จก. บ.ทีแมนฟำร์มำ จก.

บ.แอลเอฟเอเชีย จก. บ.แอลเอฟเอเชีย จก.

บ.บูรพำโอสถ จก. บ.บูรพำโอสถ จก.

บ.ทีแมนฟำร์มำ จก. บ.ทีแมนฟำร์มำ จก.

บ.บรูพำโอสถ จก. บ.บรูพำโอสถ จก.

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๒๑ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑,๗๘๓.๕๖ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑,๗๘๓.๕๖ บำท ๑,๗๘๓.๕๖ บำท
๒๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๐๐๐.๐๐ บำท
๒๓ ซ้ือยำ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๓๒,๒๖๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๒,๒๖๐.๐๐ บำท ๓๒,๒๖๐.๐๐ บำท
๒๔ ซ้ือยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๔,๗๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔,๗๕๐.๐๐ บำท ๔,๗๕๐.๐๐ บำท
๒๕ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๑๙,๖๑๓.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๙,๖๑๓.๐๐ บำท ๑๙,๖๑๓.๐๐ บำท
๒๖ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙๙,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๙,๐๐๐.๐๐ บำท ๙๙,๐๐๐.๐๐ บำท
๒๗ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๒,๔๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๒,๔๐๐.๐๐ บำท ๓๒,๔๐๐.๐๐ บำท
๒๘ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บำท
๒๙ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๔๕๑,๐๐๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๕๑,๐๐๕.๐๐ บำท ๔๕๑,๐๐๕.๐๐ บำท
๓๐ ซ้ือยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๒๘,๒๓๓.๔๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๘,๒๓๓.๔๐ บำท ๒๘,๒๓๓.๔๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.แสงไทย เมดิคอล จก. บ.แสงไทย เมดิคอล จก.

บ.เบอร์ลินฟำร์มำ จก. บ.เบอร์ลินฟำร์มำ จก.

บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. 

บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. 

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์

ร้ำนบเีอ็นเอ็นคอมเมอร์เชียล ร้ำนบเีอ็นเอ็นคอมเมอร์เชียล

ร้ำนวัฒนำธุรกิจ ร้ำนวัฒนำธุรกิจ

หจก.เอ็กพลอริท หจก.เอ็กพลอริท

บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก.

บ.อำร์เอ็กซ์ จก. บ.อำร์เอ็กซ์ จก.



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๓๑ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๓๓,๖๙๓.๘๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๓,๖๙๓.๘๐ บำท ๓๓,๖๙๓.๘๐ บำท
๓๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๑๑,๗๑๖.๕๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๑,๗๑๖.๕๐ บำท ๑๑,๗๑๖.๕๐ บำท
๓๓ ซ้ือสำรเคมี จ ำนวน ๔ รำยกำร ๓๑,๖๕๐.๖๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๑,๖๕๐.๖๐ บำท ๓๑,๖๕๐.๖๐ บำท
๓๔ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๙๒,๘๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๙๒,๘๐๐.๐๐ บำท ๔๙๒,๘๐๐.๐๐ บำท
๓๕ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๔๓,๐๐๐.๐๐ บำท
๓๖ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๖๕,๒๐๙.๖๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๕,๒๐๙.๖๐ บำท ๖๕,๒๐๙.๖๐ บำท
๓๗ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๔,๓๓๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๔,๓๓๐.๐๐ บำท ๔๔,๓๓๐.๐๐ บำท
๓๘ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒๗,๒๙๓.๓๕ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๗,๒๙๓.๓๕ บำท ๒๗,๒๙๓.๓๕ บำท
๓๙ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙๙,๘๙๔.๑๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๙,๘๙๔.๑๐ บำท ๙๙,๘๙๔.๑๐ บำท
๔๐ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๓๕,๖๘๒.๔๘ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๕,๖๘๒.๔๘ บำท ๓๕,๖๘๒.๔๘ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.อำร์เอ็กซ์ จก บ.อำร์เอ็กซ์ จก

บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก.

บ.บีเอ็ลฮ่ัว จก. บ.บีเอ็ลฮ่ัว จก. 

บ.ภำนุกร เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.ภำนุกร เอ็นจิเนียร่ิง จก. 

บ.ภำนุกร เอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.ภำนุกร เอ็นจิเนียร่ิง จก. 

หจก.เอ็กพลอริท หจก.เอ็กพลอริท

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

บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก.

บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก.

หจก.เอ็มอีเวชภณัฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภณัฑ์



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๔๑ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๗๘,๒๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗๘,๒๕๐.๐๐ บำท ๗๘,๒๕๐.๐๐ บำท
๔๒ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๓,๑๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓,๑๕๐.๐๐ บำท ๓,๑๕๐.๐๐ บำท
๔๓ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๑๓๐,๑๑๒.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๓๐,๑๑๒.๐๐ บำท ๑๓๐,๑๑๒.๐๐ บำท
๔๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๒๓ รำยกำร ๒๕๗,๒๐๘.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๕๗,๒๐๘.๐๐ บำท ๒๕๗,๒๐๘.๐๐ บำท
๔๕ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๖๔,๙๘๓.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๔,๙๘๓.๐๐ บำท ๖๔,๙๘๓.๐๐ บำท
๔๖ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑๖ รำยกำร ๑๑๓,๓๔๐.๘๒ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๑๓,๓๔๐.๘๒ บำท ๑๑๓,๓๔๐.๘๒ บำท
๔๗ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑๓ รำยกำร ๑๒,๔๑๗.๓๕ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒,๔๑๗.๓๕ บำท ๑๒,๔๑๗.๓๕ บำท
๔๘ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๒๗ รำยกำร ๓๗๖,๘๒๗.๐๘ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๗๖,๘๒๗.๐๘ บำท ๓๗๖,๘๒๗.๐๘ บำท
๔๙ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔,๕๔๗.๕๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔,๕๔๗.๕๐ บำท ๔,๕๔๗.๕๐ บำท
๕๐ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙,๐๙๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙,๐๙๕.๐๐ บำท ๙,๐๙๕.๐๐ บำท

หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส

บ.โคฮอทเซลล์แอนด์เซอร์วิส จก. บ.โคฮอทเซลล์แอนด์เซอร์วิส จก. 

หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์

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

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

บ.บีเอ็ลฮ่ัว จก. บ.บีเอ็ลฮ่ัว จก. 

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

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์

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



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๕๑ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๕,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๕,๐๐๐.๐๐ บำท ๒๕,๐๐๐.๐๐ บำท
๕๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๒,๐๗๗.๓๖ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒,๐๗๗.๓๖ บำท ๑๒,๐๗๗.๓๖ บำท
๕๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๗,๕๐๖.๖๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗,๕๐๖.๖๐ บำท ๗,๕๐๖.๖๐ บำท
๕๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๓๑,๐๔๗.๑๒ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๑,๐๔๗.๑๒ บำท ๓๑,๐๔๗.๑๒ บำท
๕๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒,๐๐๐.๐๐ บำท ๒,๐๐๐.๐๐ บำท
๕๖ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑,๙๒๖.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑,๙๒๖.๐๐ บำท ๑,๙๒๖.๐๐ บำท
๕๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๘,๕๖๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๘,๕๖๐.๐๐ บำท ๘,๕๖๐.๐๐ บำท
๕๘ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๓๙,๙๑๔.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๙,๙๑๔.๐๐ บำท ๓๙,๙๑๔.๐๐ บำท
๕๙ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๑,๒๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๑,๒๐๐.๐๐ บำท ๒๑,๒๐๐.๐๐ บำท
๖๐ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๗,๑๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๗,๑๐๐.๐๐ บำท ๓๗,๑๐๐.๐๐ บำท
หจก.กวงเต่ียงดิสเปนซำร่ี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หจก.ศรีนันทกุล หจก.ศรีนันทกุล

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

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

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

บ.ไบโอฟำร์ม จก. บ.ไบโอฟำร์ม จก. 

บ.โอสถอินเตอร์ จก. บ.โอสถอินเตอร์ จก. 

บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. 

บ.เอเอ็นบีลำบอรำตอร่ี จก. บ.เอเอ็นบีลำบอรำตอร่ี จก.

หจก.กวงเต่ียงดิสเปนซำร่ี หจก.กวงเต่ียงดิสเปนซำร่ี

หจก.กวงเต่ียงดิสเปนซำร่ี



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๖๑ ซ้ือวัสดุหีบห่อ จ ำนวน ๒๐ รำยกำร ๘๙,๑๖๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๘๙,๑๖๕.๐๐ บำท ๘๙,๑๖๕.๐๐ บำท
๖๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๙ รำยกำร ๒๒,๓๑๖.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๒,๓๑๖.๐๐ บำท ๒๒,๓๑๖.๐๐ บำท
๖๓ ซ้ือยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๗๗,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗๗,๐๐๐.๐๐ บำท ๗๗,๐๐๐.๐๐ บำท
๖๔ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๒,๐๓๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒,๐๓๕.๐๐ บำท ๑๒,๐๓๕.๐๐ บำท
๖๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๘๗,๖๕๓.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๘๗,๖๕๓.๐๐ บำท ๘๗,๖๕๓.๐๐ บำท
๖๖ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๖๕,๗๙๑.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๕,๗๙๑.๐๐ บำท ๖๕,๗๙๑.๐๐ บำท
๖๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๕๑,๑๔๘.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕๑,๑๔๘.๐๐ บำท ๕๑,๑๔๘.๐๐ บำท
๖๘ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๘,๑๙๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๘,๑๙๐.๐๐ บำท ๑๘,๑๙๐.๐๐ บำท
๖๙ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๖๓,๓๔๔.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๓,๓๔๔.๐๐ บำท ๖๓,๓๔๔.๐๐ บำท
๗๐ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙,๒๘๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙,๒๘๐.๐๐ บำท ๙,๒๘๐.๐๐ บำท

ร้ำนซีเอสซัพพลำย

บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จก. บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ จก.

บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก.

บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก.

ร้ำนซีเอสซัพพลำย

บ.ทีแมนฟำร์มำ จก. บ.ทีแมนฟำร์มำ จก.

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.โอสถอินเตอร์ บ.โอสถอินเตอร์

บ.โพลเฮลแคร์ จก. บ.โพลเฮลแคร์ จก. 

บ.โอสถอินเตอร์ บ.โอสถอินเตอร์

ร้ำนพสีแควร์ซัพพลำย ร้ำนพสีแควร์ซัพพลำย

บ.ไบโอฟำร์ม จก. บ.ไบโอฟำร์ม จก.



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๗๑ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๐๓,๖๘๙.๐๔ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐๓,๖๘๙.๐๔ บำท ๑๐๓,๖๘๙.๐๔ บำท
๗๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๙๓,๘๗๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๙๓,๘๗๕.๐๐ บำท ๑๙๓,๘๗๕.๐๐ บำท
๗๓ ซ้ือวัสดุหีบห่อ จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ๒๐๔,๙๑๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๐๔,๙๑๕.๐๐ บำท ๒๐๔,๙๑๕.๐๐ บำท
๗๔ ซ้ือวัสดุหีบห่อ จ ำนวน ๑๔ รำยกำร ๑๔๓,๔๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๔๓,๔๐๐.๐๐ บำท ๑๔๓,๔๐๐.๐๐ บำท
๗๕ ซ้ือวัสดุหีบห่อ จ ำนวน ๗๓ รำยกำร ๑๐๗,๗๓๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐๗,๗๓๕.๐๐ บำท ๑๐๗,๗๓๕.๐๐ บำท
๗๖ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑๘ รำยกำร ๑๐๗,๗๓๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐๗,๗๓๕.๐๐ บำท ๑๐๗,๗๓๕.๐๐ บำท
๗๗ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๖ รำยกำร ๕๔,๖๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕๔,๖๐๐.๐๐ บำท ๕๔,๖๐๐.๐๐ บำท
๗๘ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๗๙ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๗๖,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗๖,๐๐๐.๐๐ บำท ๗๖,๐๐๐.๐๐ บำท
๘๐ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๒๘,๐๐๐.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก.

บ.ไบโอจีนีเทค จก. บ.ไบโอจีนีเทค จก. 

ร้ำนซีเอสซัพพลำย ร้ำนซีเอสซัพพลำย

ร้ำนไมโครแกรม ร้ำนไมโครแกรม

ร้ำนวัฒนำธุรกิจ ร้ำนวัฒนำธุรกิจ

บ.ไทยก๊อส จก. บ.ไทยก๊อส จก.

บ.แอดคิวเรทพลัส จก. บ.แอดคิวเรทพลัส จก.

หจก.เอ็มมีเน้นซ์ หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 

บ.ยูนิต้ี เด็นตัล จก. บ.ยูนิต้ี เด็นตัล จก.

บ.เซพต้ีพอยท์ ซิสเต็มส์ จก. บ.เซพต้ีพอยท์ ซิสเต็มส์ จก.



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๘๑ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๘๒ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๔๓๓,๔๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๓๓,๔๐๐.๐๐ บำท ๔๓๓,๔๐๐.๐๐ บำท
๘๓ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๘๔ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๑,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๑,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๑,๐๐๐.๐๐ บำท
๘๕ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๘๖ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๔๒๖,๖๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๒๖,๖๐๐.๐๐ บำท ๔๒๖,๖๐๐.๐๐ บำท
๘๗ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๑๕๗,๘๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๕๗,๘๐๐.๐๐ บำท ๑๕๗,๘๐๐.๐๐ บำท
๘๘ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๕๓,๕๓๑.๘๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕๓,๕๓๑.๘๐ บำท ๕๓,๕๓๑.๘๐ บำท
๘๙ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๓๙,๘๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๙,๘๐๐.๐๐ บำท ๓๙,๘๐๐.๐๐ บำท
๙๐ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๒๓๖,๕๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๓๖,๕๐๐.๐๐ บำท ๒๓๖,๕๐๐.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. 

บ.ศรอัครนิวำต จก. บ.ศรอัครนิวำต จก. 

หจก.จิตรเกื้อกูล หจก.จิตรเกื้อกูล

บ.เคเคเอ็นทีฟิค จก. บ.เคเคเอ็นทีฟิค จก. 

บ.เทคเอช จก. บ.เทคเอช จก. 

บ.ซีแอร์ไทย จก. บ.ซีแอร์ไทย จก.

บ.อัมรินทร์ เมดดิคอล จก บ.อัมรินทร์ เมดดิคอล จก

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์

บ.โพลเฮลทแ์คร์ บ.โพลเฮลทแ์คร์

บ.แอดคิวเรทพลัส จก. บ.แอดคิวเรทพลัส จก.



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๙๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๔๖ รำยกำร ๑๙๖,๒๑๖.๐๒ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๙๖,๒๑๖.๐๒ บำท ๑๙๖,๒๑๖.๐๒ บำท
๙๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑๖ รำยกำร ๙๘,๑๑๖.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๘,๑๑๖.๐๐ บำท ๙๘,๑๑๖.๐๐ บำท
๙๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๓๒ รำยกำร ๒๒๙,๖๔๖.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๒๙,๖๔๖.๐๐ บำท ๒๒๙,๖๔๖.๐๐ บำท
๙๔ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙๐,๔๔๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๐,๔๔๕.๐๐ บำท ๙๐,๔๔๕.๐๐ บำท
๙๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๑,๗๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๑,๗๐๐.๐๐ บำท ๑๑,๗๐๐.๐๐ บำท
๙๖ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๓๕,๑๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๕,๑๐๐.๐๐ บำท ๓๕,๑๐๐.๐๐ บำท
๙๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ๙๘,๑๖๙.๘๘ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๘,๑๖๙.๘๘ บำท ๙๘,๑๖๙.๘๘ บำท
๙๘ ซ้ือยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๑๐๐,๘๖๖.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐๐,๘๖๖.๐๐ บำท ๑๐๐,๘๖๖.๐๐ บำท
๙๙ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒๙๔,๘๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๙๔,๘๕๐.๐๐ บำท ๒๙๔,๘๕๐.๐๐ บำท
๑๐๐ ซ้ือสำรเคมี จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๐๑,๔๑๑.๔๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐๑,๔๑๑.๔๐ บำท ๑๐๑,๔๑๑.๔๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์

บ.ไทยก็อส จก. บ.ไทยก็อส จก. 

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์

บ.โพลเฮลท์แคร์ บ.โพลเฮลท์แคร์

บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. 

หจก.เอ็มอีเวชภณัฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภณัฑ์

บ.ทีแมนฟำร์มำ จก. บ.ทีแมนฟำร์มำ จก.

บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก.

บ.โพลเฮลทแ์คร์ จก. บ.โพลเฮลทแ์คร์ จก.

บ.วิทยำศรม จก. บ.วิทยำศรม จก.
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ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
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๑๐๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๒๕ รำยกำร ๖๙,๗๙๓.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๙,๗๙๓.๐๐ บำท ๖๙,๗๙๓.๐๐ บำท
๑๐๒ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๙๑,๖๖๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๑,๖๖๕.๐๐ บำท ๙๑,๖๖๕.๐๐ บำท
๑๐๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑๓ รำยกำร ๒๑๐,๗๘๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๑๐,๗๘๕.๐๐ บำท ๒๑๐,๗๘๕.๐๐ บำท
๑๐๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑๖ รำยกำร ๑๒๐,๗๖๒.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒๐,๗๖๒.๐๐ บำท ๑๒๐,๗๖๒.๐๐ บำท
๑๐๕ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๗๗,๘๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗๗,๘๐๐.๐๐ บำท ๗๗,๘๐๐.๐๐ บำท
๑๐๖ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๖๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๐๗ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๖ รำยกำร ๒๕๒,๓๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๕๒,๓๐๐.๐๐ บำท ๒๕๒,๓๐๐.๐๐ บำท
๑๐๘ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๘๓,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๘๓,๐๐๐.๐๐ บำท ๘๓,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๐๙ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒๒,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๑๐ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.พีเคจีลัคกี้กรุป จก. บ.พีเคจีลัคกี้กรุป จก.

บ.โพสเฮลท์แคร์ จก. บ.โพสเฮลท์แคร์ จก. 

บ.ไทยก็อส จก. บ.ไทยก็อส จก. 

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์

บ.เอสดี ทันตเวช จก. บ.เอสดี ทันตเวช จก. 

หจก.เอสพซีำยด์ หจก.เอสพซีำยด์ 

บ.วิคตอร่ีครุภัณฑ์กำรแพทย์ จก. บ.วิคตอร่ีครุภัณฑ์กำรแพทย์ จก.

บ.ป.เคมีอุปกรณ์ จก. บ.ป.เคมีอุปกรณ์ จก.

บ.ซีแอร์ไทย จก. บ.ซีแอร์ไทย จก.

บ.อัมรินทร์ เมดดิคอล บ.อัมรินทร์ เมดดิคอล
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๑๑๑ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๑๒ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๘๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๘๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๘๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๑๓ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๑๔ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒๔๒,๓๗๒.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๔๒,๓๗๒.๐๐ บำท ๒๔๒,๓๗๒.๐๐ บำท
๑๑๕ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๖๖,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๖,๐๐๐.๐๐ บำท ๖๖,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๑๖ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๙,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๙,๐๐๐.๐๐ บำท ๔๙,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๑๗ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๒,๒๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๒,๒๕๐.๐๐ บำท ๒๒,๒๕๐.๐๐ บำท
๑๑๘ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๑๙ ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๒๐ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๐๒,๓๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐๒,๓๐๐.๐๐ บำท ๑๐๒,๓๐๐.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หจก.เอ็กพลอริท หจก.เอ็กพลอริท

ร้ำนพีสแควร์ ซัพพลำย ร้ำนพีสแควร์ ซัพพลำย

บ.อีฟอร์แอลเอม จก. บ.อีฟอร์แอลเอม จก. 

บ.เคเคไซเอ็นทีฟิค จก. บ.เคเคไซเอ็นทีฟิค จก. 

บ.แอดวำนซ์เมดิคอลคอร์ปอเรชั่น จก. บ.แอดวำนซ์เมดิคอลคอร์ปอเรชั่น จก. 

บ.โนเบลิเมด จก. บ.โนเบลิเมด จก. 

บ.เมดิทอป จก. บ.เมดิทอป จก.

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์

บ.อีฟอร์แอลเอม จก. บ.อีฟอร์แอลเอม จก. 

บ.ควอลิฟำยกร็ป จก. บ.ควอลิฟำยกร็ป จก.
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๑๒๑ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๙๓,๖๙๓.๕๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๙๓,๖๙๓.๕๐ บำท ๑๙๓,๖๙๓.๕๐ บำท
๑๒๒ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๘๐,๐๘๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๘๐,๐๘๕.๐๐ บำท ๘๐,๐๘๕.๐๐ บำท
๑๒๓ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๘๙,๕๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๘๙,๕๕๐.๐๐ บำท ๑๘๙,๕๕๐.๐๐ บำท
๑๒๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๒๘ รำยกำร ๑๐๓,๕๗๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐๓,๕๗๐.๐๐ บำท ๑๐๓,๕๗๐.๐๐ บำท
๑๒๕ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๘๐,๐๘๑.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๘๐,๐๘๑.๐๐ บำท ๑๘๐,๐๘๑.๐๐ บำท
๑๒๖ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙๓,๓๙๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๓,๓๙๐.๐๐ บำท ๙๓,๓๙๐.๐๐ บำท
๑๒๗ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๙๘,๘๖๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๘,๘๖๐.๐๐ บำท ๙๘,๘๖๐.๐๐ บำท
๑๒๘ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๗๗,๕๓๙.๒๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗๗,๕๓๙.๒๐ บำท ๗๗,๕๓๙.๒๐ บำท
๑๒๙ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๒๘,๗๖๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๘,๗๖๐.๐๐ บำท ๒๘,๗๖๐.๐๐ บำท
๑๓๐ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑๗ รำยกำร ๑๖,๗๗๙.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๖,๗๗๙.๐๐ บำท ๑๖,๗๗๙.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.ไทคูณ จก. บ.ไทคูณ จก.

บ.โพลเฮลท์แคร์ จก. บ.โพลเฮลท์แคร์ จก. 

บ.โพลเฮลท์แคร์ จก. บ.โพลเฮลท์แคร์ จก. 

บ.ทีโอพีโซน จก. บ.ทีโอพีโซน จก. 

บ.เซสท์เมด จก. บ.เซสท์เมด จก. 

บ.เจนกิจแพทย์ภณัฑ์ จก. บ.เจนกิจแพทย์ภณัฑ์ จก. 

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์

บ.วอีำร์เด้นท ์จก. บ.วอีำร์เด้นท ์จก.

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์
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๑๓๑ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑๓ รำยกำร ๓๔๙,๓๕๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓๔๙,๓๕๕.๐๐ บำท ๓๔๙,๓๕๕.๐๐ บำท
๑๓๒ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๑๕๐,๙๒๒.๔๓ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๕๐,๙๒๒.๔๓ บำท ๑๕๐,๙๒๒.๔๓ บำท
๑๓๓ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙๔,๓๗๔.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๔,๓๗๔.๐๐ บำท ๙๔,๓๗๔.๐๐ บำท
๑๓๔ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๗๓,๔๐๓.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗๓,๔๐๓.๐๐ บำท ๗๓,๔๐๓.๐๐ บำท
๑๓๕ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๕,๙๖๒.๕๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕,๙๖๒.๕๐ บำท ๕,๙๖๒.๕๐ บำท
๑๓๖ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๑๒ รำยกำร ๙๔,๗๔๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๔,๗๔๕.๐๐ บำท ๙๔,๗๔๕.๐๐ บำท
๑๓๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒,๔๒๔.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒,๔๒๔.๐๐ บำท ๒,๔๒๔.๐๐ บำท
๑๓๘ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙๔,๑๖๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๔,๑๖๐.๐๐ บำท ๙๔,๑๖๐.๐๐ บำท
๑๓๙ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๒๖ รำยกำร ๑๖๖,๕๑๓.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๖๖,๕๑๓.๐๐ บำท ๑๖๖,๕๑๓.๐๐ บำท
๑๔๐ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑๙ รำยกำร ๑๑๙,๘๐๐.๙๕ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๑๙,๘๐๐.๙๕ บำท ๑๑๙,๘๐๐.๙๕ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

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

บ.เมดิทอป จก. บ.เมดิทอป จก.

บ.อำร์เอ็กซ์ จก. บ.อำร์เอ็กซ์ จก. 

บ.อำร์เอ็กซ์ จก. บ.อำร์เอ็กซ์ จก. 

หจก.เอ็กพลอริท หจก.เอ็กพลอริท

หจก.เอ็มอีเวชภณัฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภณัฑ์

บ.เฟิรมเมอร์ จก. บ.เฟิรมเมอร์ จก.

บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก. 

หจก.เอ็มอีเวชภณัฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภณัฑ์

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



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑๔๑ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๗,๘๒๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๗,๘๒๐.๐๐ บำท ๒๗,๘๒๐.๐๐ บำท
๑๔๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๒๔,๖๘๓.๖๒ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๒๔,๖๘๓.๖๒ บำท ๔๒๔,๖๘๓.๖๒ บำท
๑๔๓ ซ้ือน้ ำยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๕,๙๘๑.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕,๙๘๑.๐๐ บำท ๕,๙๘๑.๐๐ บำท
๑๔๔ ซ้ือยำ จ ำนวน ๘ รำยกำร ๑๒,๕๗๖.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒,๕๗๖.๐๐ บำท ๑๒,๕๗๖.๐๐ บำท
๑๔๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑๑ รำยกำร ๔๓๙,๕๔๐.๕๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๓๙,๕๔๐.๕๐ บำท ๔๓๙,๕๔๐.๕๐ บำท
๑๔๖ ซ้ือยำ จ ำนวน ๗ รำยกำร ๗,๘๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗,๘๐๐.๐๐ บำท ๗,๘๐๐.๐๐ บำท
๑๔๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๖ รำยกำร ๑๒,๑๓๓.๑๖ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒,๑๓๓.๑๖ บำท ๑๒,๑๓๓.๑๖ บำท
๑๔๘ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ๕๖,๔๗๒.๘๒ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕๖,๔๗๒.๘๒ บำท ๕๖,๔๗๒.๘๒ บำท
๑๔๙ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ๓,๕๔๔.๕๘ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓,๕๔๔.๕๘ บำท ๓,๕๔๔.๕๘ บำท
๑๕๐ ซ้ือหมึกพมิพค์อมพวิเตอร์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๙๕,๓๗๕.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๕,๓๗๕.๐๐ บำท ๙๕,๓๗๕.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

รภท.ศอพท. รภท.ศอพท.

รภท.ศอพท. รภท.ศอพท.

รภท.ศอพท. รภท.ศอพท.

รภท.ศอพท. รภท.ศอพท.

รภท.ศอพท. รภท.ศอพท.

รภท.ศอพท. รภท.ศอพท.

องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม

องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม

ร้ำนไวท์เทค ร้ำนไวท์เทค



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑๕๑ ซ้ือหมึกพมิพค์อมพวิเตอร์ จ ำนวน ๗ กล่อง ๑๕,๗๒๙.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๕,๗๒๙.๐๐ บำท ๑๕,๗๒๙.๐๐ บำท
๑๕๒ ซ้ือแผงกั้นจรำจร จ ำนวน ๓ แผง ๗,๘๖๔.๕๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗,๘๖๔.๕๐ บำท ๗,๘๖๔.๕๐ บำท
๑๕๓ ซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสำร จ ำนวน ๒ ตู้ ๙,๙๙๓.๘๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙,๙๙๓.๘๐ บำท ๙,๙๙๓.๘๐ บำท
๑๕๔ ซ้ือสต๊ิกเกอร์ต่อเนื่อง จ ำนวน ๘๐ ม้วน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๕๕ ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร 

A๕
จ ำนวน ๕๐๐ รีม ๒๔,๖๑๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง

เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๔,๖๑๐.๐๐ บำท ๒๔,๖๑๐.๐๐ บำท
๑๕๖ ซ้ือกระดำษถ่ำยเอกสำร 

A๔
จ ำนวน ๕๐๐ รีม ๔๘,๑๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง

เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๘,๑๕๐.๐๐ บำท ๔๘,๑๕๐.๐๐ บำท
๑๕๗ ซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๒,๗๘๖.๕๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒,๗๘๖.๕๐ บำท ๑๒,๗๘๖.๕๐ บำท

๑๕๘ ซ้ือหมึกพมิพค์อมพวิเตอร์ จ ำนวน ๕ รำยกำร ๑๐,๙๑๔.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๐,๙๑๔.๐๐ บำท ๑๐,๙๑๔.๐๐ บำท
๑๕๙ ซ้ือพัสดุสำย ชย. จ ำนวน ๕ รำยกำร ๑๑,๙๕๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๑,๙๕๐.๐๐ บำท ๑๑,๙๕๐.๐๐ บำท
๑๖๐ ซ้ือพัสดุส ำนักงำน จ ำนวน ๔ รำยกำร ๒๘,๖๐๓.๒๔ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๘,๖๐๓.๒๔ บำท ๒๘,๖๐๓.๒๔ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย

หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป

หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย

ร้ำนวัฒนำธุรกิจ ร้ำนวัฒนำธุรกิจ

บ.โรงงำนอุตสำหกรรมกระดำษ
บำงปะอิน

บ.โรงงำนอุตสำหกรรมกระดำษ
บำงปะอิน

บ.โรงงำนอุตสำหกรรมกระดำษ
บำงปะอิน

บ.โรงงำนอุตสำหกรรมกระดำษ
บำงปะอิน

หจก.ซี แอนด์ เอส เวลต้ี ซัพพลำย หจก.ซี แอนด์ เอส เวลต้ี ซัพพลำย

หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย

หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป

หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑๖๑ ซ้ือวัสดุท ำเหล็กดัด จ ำนวน ๘ รำยกำร ๙๘,๒๙๕.๕๕ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

พร้อมติดต้ัง ๙๘,๒๙๕.๕๕ บำท ๙๘,๒๙๕.๕๕ บำท
๑๖๒ ซ้ือโทรศัพท์แบบไร้สำย จ ำนวน ๖ เคร่ือง ๑๒,๗๗๕.๘๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒,๗๗๕.๘๐ บำท ๑๒,๗๗๕.๘๐ บำท
๑๖๓ ซ้ืออุปกรณ์จัดเล้ียง จ ำนวน ๕ รำยกำร ๓๗,๒๘๐.๐๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

รับรอง ๓๗,๒๘๐.๐๐ บำท ๓๗,๒๘๐.๐๐ บำท
๑๖๔ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สำย จ ำนวน ๓ รำยกำร ๑๕,๑๗๒.๙๐ บำท เฉพำะเจำะจง เปน็รำคำที่เหมำะสม

ส่ือสำรอิเล็กทรอนิกส์ ๑๕,๑๗๒.๙๐ บำท ๑๕,๑๗๒.๙๐ บำท

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

ธ.ค.๖๐

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป

หจก.ซี แอนด์ เอส เวลต้ี ซัพพลำย หจก.ซี แอนด์ เอส เวลต้ี ซัพพลำย

หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย

หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์โอเอซัพพลำย



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือเคร่ืองรักษำโรคจอ  จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ประกวดรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
ประสำทตำด้วยแสง e-bidding ๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๓,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บำท
เลเซอร์สีเขียว
แบบ Pattern Scan

๒ ซ้ือเคร่ืองตรวจ  จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ประกวดรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
หลอดเลือดคล่ืนเสียง e-bidding ๒,๔๘๒,๔๐๐.๐๐ บำท ๒,๔๘๒,๔๐๐.๐๐ บำท
ควำมถี่สูง ชนิด Color Dropper

๓ ซ้ือเคร่ืองตัดเลำะ  จ ำนวน ๒ เคร่ือง ๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ประกวดรำคำ เสนอบริษัทเดียว
เนื้อเยื่อด้วยน้ ำ e-bidding ๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๓,๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท

๔ ซ้ือเคร่ืองนึ่งฆำ่เชื้อ  จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท ประกวดรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
ด้วยไอน้ ำ e-bidding ๒,๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บำท ๒,๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บำท

๕ ซ้ือกล้องจุลทรรศน์  จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท ประกวดรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
ตรวจตำ พร้อมกล้องดิจิตอล e-bidding ๒,๕๒๖,๐๐๐.๐๐ บำท ๒,๕๒๖,๐๐๐.๐๐ บำท

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

ธ.ค.๖๐
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บ.อำฟต้ำ เชอร์วิส แอนด์ซับพลำย

บ.นิวไลท์เมด จ ำกดั

บ.อำฟต้ำ เชอร์วิส แอนด์ซับพลำย

บ.อำฟต้ำ เชอร์วิส แอนด์ซับพลำย

บ.ไอดีเอสเมดิคอล ซีสเต็มส์ บ.ไอดีเอสเมดิคอล ซีสเต็มส์

บ.นิวไลท์เมด จ ำกดั

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.อำฟต้ำ เชอร์วิส แอนด์ซับพลำย

ผจห.กวภ.พอ.
ล ำดับที่

บ.เทคนิคอลวิน กรุ๊ป จ ำกดั บ.เทคนิคอลวิน กรุ๊ป จ ำกดั



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดสำรพิษ
 สำรชีวรังสีแบบมือถือ
พร้อมอุปกรณ์

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๒ ซ้ือเคร่ืองวัดควำมดัน

ภำยในลูกตำและวัด
ควำมหนำของกระจกตำ
แบบไม่สัมผัสลูกตำชนิด
ใช้ลมเป่ำ

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๓ ซ้ือเคร่ืองควบคุม

อุณหภูมิส ำหรับเก็บยำ
และวัคซีน(ขนำดไม่น้อย
กว่ำ ๑๒ ลบ.ม.)

 จ ำนวน ๓ ตู้ ๖๙๙,๙๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๖๙๙,๙๐๐.๐๐ บำท ๖๙๙,๙๐๐.๐๐ บำท
๔

ซ้ือเคร่ืองดึงคอและหลัง
อัตโนมัติ พร้อมเตียงปรับ
ระดับสูงต่ ำ(Traction 
Apparatus,Physical 
Therapy,Automatic)

จ ำนวน ๑ ชุด ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท
สขร.๑

บ. อมัรินทร์ เมดิคอล จก. บ. อมัรินทร์ เมดิคอล จก.

บ.อำร์เอก็ซ์ จก.

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.อำร์เอก็ซ์ จก.

ผจห.กวภ.พอ.
ล ำดับที่

บ. เอน็ รำฟ-โนเนียส เมดิคอล บ. เอน็ รำฟ-โนเนียส เมดิคอล

บ.เอบเีอ็น อินฟนิิต้ี )จก. บ.เอบเีอ็น อินฟนิิต้ี )จก.

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนองำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง



๕ ซ้ือเคร่ืองรักษำโรคต้อหิน
ด้วยแสงเลเซอร์ชนิด 
Q-Switched Nd:Yag 
Laser

จ ำนวน  ๑ เคร่ือง ๑,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๑,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บำท
๖ ซ้ือเคร่ืองจี้และตัด

เนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้ำพร้อม
ระบบเชื่อม ปิดเส้นเลือด

จ ำนวน  ๑ เคร่ือง ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๑,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๗ ซ้ือน้ ำยำครวจคัดกรอง จ ำนวน ๔,๕๐๐ TU ๑,๘๔๔,๑๔๕.๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

HIV/HCV/HBV/NAT ๑,๘๔๔,๑๔๕.๐๐ บำท ๑,๘๔๔,๑๔๕.๐๐ บำท
๘

ซ้ือเคร่ืองปัม้หัวใจอัตโนมัติ
จ ำนวน  ๑ เคร่ือง ๙๔๔,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๙ ซ้ือชุดเคร่ืองมือยึดตรึง

กระดูกหักจำกภำยนอก
ร่ำงกำย

จ ำนวน  ๒ ชุด ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๐

ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดสำรพิษ
 สำรชีวรังสีแบบมือถือ 
พร้อมอุปกรณ์

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท

สขร.๑

บ. ฟำโวริกำ จก.

บ. อำฟต้ำ เซอร์วิส แอนด์ บ. อำฟต้ำ เซอร์วิส แอนด์

บ. ไอดีเอส เมดิคอลซีสเต็ม จก. บ. ไอดีเอส เมดิคอลซีสเต็ม จก.

บ. บำงกอกยนูิเทรด จก. บ. บำงกอกยนูิเทรด จก.

บ. เอบีเอน็ อนิฟนิิต้ี จก. บ. เอบีเอน็ อนิฟนิิต้ี จก.

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

บ.ดิเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. บ.ดิเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก.

บ. ฟำโวริกำ จก.



๑๑ ซ้ือกล้องจุลทรรศตรวจ
ตำชนิดล ำแสงแคบ

จ ำนวน  ๑ ตัว ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๒ ซ้ือลู่วิง่ออกก ำลังกำย

(Exerciser,Treadmill)
จ ำนวน  ๑ ตัว ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท

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

ธ.ค.๖๐

บ.ท็อปคอน อนิสทรูเมน้ท์ จก. บ.ท็อปคอน อนิสทรูเมน้ท์ จก.

บ.เอน็ รำฟ-โนเนียส เมดิคอล จก. บ.เอน็ รำฟ-โนเนียส เมดิคอล จก.

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........พ.ย..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.
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