
  สขร.๑

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

๑ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑๐,๖๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. บ.ทีเอ็นพีเฮลท์แคร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐,๖๐๐ บาท ๑๐,๖๐๐ บาท

๒ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๒๑,๗๙๐.๕๕ บาท ตกลงราคา บ.บีเอ็ลเอชเทรดด้ิง จก. บ.บีเอ็ลเอชเทรดด้ิง จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๑,๗๙๐.๕๕ บาท ๒๑,๗๙๐.๕๕ บาท

๓ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๖,๘๔๘ บาท ตกลงราคา บ.อาร์เอ็กซ์ จก. บ.อาร์เอ็กซ์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖,๘๔๘ บาท ๖,๘๔๘ บาท

๔ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓,๒๗๖ บาท ตกลงราคา บ.เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จก. บ.เอเอ็นบีลาบอราตอร่ี จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๒๗๖ บาท ๓,๒๗๖ บาท

๕ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๕,๓๒๕.๓๙ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕,๓๒๕.๓๙ บาท ๕,๓๒๕.๓๙ บาท

๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒,๑๓๐ บาท ตกลงราคา บ.อาร์เอ็กซ์ จก. บ.อาร์เอ็กซ์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒,๑๓๐ บาท ๒,๑๓๐ บาท

๗ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๕,๐๑๘.๓๐ บาท ตกลงราคา บ.บีเอ็ลเอชเทรดด้ิง จก. บ.บีเอ็ลเอชเทรดด้ิง จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕,๐๑๘.๓๐ บาท ๕,๐๑๘.๓๐ บาท

๘ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๘,๔๖๔ บาท ตกลงราคา บ.แอตแลนติกฟาร์มาซูติคอล จก. บ.แอตแลนติกฟาร์มาซูติคอล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘,๔๖๔ บาท ๘,๔๖๔ บาท

๙ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑,๑๘๓.๔๒ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๑๘๓.๔๒ บาท ๑,๑๘๓.๔๒ บาท

๑๐ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔,๔๙๔ บาท ตกลงราคา บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก. บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔,๔๙๔ บาท ๔,๔๙๔ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑๑ ซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๔๔,๕๑๒ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๔,๕๑๒ บาท ๔๔,๕๑๒ บาท

๑๒ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๑,๒๐๗ บาท ตกลงราคา บ.แอตแลนติกฟาร์มาซูติคอล จก. บ.แอตแลนติกฟาร์มาซูติคอล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๒๐๗ บาท ๑,๒๐๗ บาท

๑๓ ซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๕๗,๕๔๘ บาท ตกลงราคา บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕๗,๕๔๘ บาท ๕๗,๕๔๘ บาท

๑๔ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๒๘,๖๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เอ็นพีเคเอ็นเตอร์ไพร์ส จก. บ.เอ็นพีเคเอ็นเตอร์ไพร์ส จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๘,๖๐๐ บาท ๒๘,๖๐๐ บาท

๑๕ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓๑,๐๐๘.๖๐ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๑,๐๐๘.๖๐ บาท ๓๑,๐๐๘.๖๐ บาท

๑๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๔๙,๗๘๗.๑๖ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๔๙,๗๘๗.๑๖ บาท ๑๔๙,๗๘๗.๑๖ บาท

๑๗ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๔ รายการ ๑๖๕,๓๑๕ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๖๕,๓๑๕ บาท ๑๖๕,๓๑๕ บาท

๑๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๒๘,๖๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เอ็นพีเคเอ็นเตอร์ไพร์ส จก. บ.เอ็นพีเคเอ็นเตอร์ไพร์ส จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๘,๖๐๐ บาท ๒๘,๖๐๐ บาท

๑๙ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑ รายการ ๔,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท

๒๐ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๕ รายการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ทูเอ็นไฟว์ จก. บ.ทูเอ็นไฟว์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๐๐,๐๐๐ บาท ๔๐๐,๐๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๒๑ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒๐๓,๑๙๓ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๐๓,๑๙๓ บาท ๒๐๓,๑๙๓ บาท

๒๒ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๘,๔๐๐ บาท ตกลงราคา บ.โอสถอินเตอร์ จก. บ.โอสถอินเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘,๔๐๐ บาท ๘,๔๐๐ บาท

๒๓ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓๒,๑๐๐ บาท ตกลงราคา บ.พรอส ฟาร์มา จก. บ.พรอส ฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๒,๑๐๐ บาท ๓๒,๑๐๐ บาท

๒๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๖,๕๗๐ บาท ตกลงราคา บ.แอดคอร์ดคอร์เปอเรชั่น จก. บ.แอดคอร์ดคอร์เปอเรชั่น จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖,๕๗๐ บาท ๖,๕๗๐ บาท

๒๕ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๕ รายการ ๒๐๗,๖๒๐ บาท ตกลงราคา หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๐๗,๖๒๐ บาท ๒๐๗,๖๒๐ บาท

๒๖ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๙,๒๔๐ บาท ตกลงราคา ร้านไมโครแกรม ร้านไมโครแกรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙,๒๔๐ บาท ๙,๒๔๐ บาท

๒๗ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑๘,๑๐๖ บาท ตกลงราคา บ.แอตแลนติกฟาร์มาซูติคอล จก. บ.แอตแลนติกฟาร์มาซูติคอล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๘,๑๐๖ บาท ๑๘,๑๐๖ บาท

๒๘ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓,๐๔๙.๕๐ บาท ตกลงราคา บ.บีเอ็ลฮ่ัว จก. บ.บีเอ็ลฮ่ัว จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๐๔๙.๕๐ บาท ๓,๐๔๙.๕๐ บาท

๒๙ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๒๓ รายการ ๔๙๙,๘๓๙.๘๐ บาท ตกลงราคา บ.โคฮอร์ทเซลส์แอนด์เซอร์วิส จก. บ.โคฮอร์ทเซลส์แอนด์เซอร์วิส จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๙๙,๘๓๙.๘๐ บาท ๔๙๙,๘๓๙.๘๐ บาท

๓๐ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๗,๐๙๒.๘๑ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗,๐๙๒.๘๑ บาท ๗,๐๙๒.๘๑ บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.



  สขร.๑

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

๓๑ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๑๒,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เอ็มพีเมดกรุป จก บ.เอ็มพีเมดกรุป จก เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท

๓๒ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๓๐๗,๙๔๖ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๐๗,๙๔๖ บาท ๓๐๗,๙๔๖ บาท

๓๓ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ ๒๖,๑๕๐ บาท ตกลงราคา ร้านไมโครแกรม ร้านไมโครแกรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๖,๑๕๐ บาท ๒๖,๑๕๐ บาท

๓๔ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๕๘,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.แจนกิจแพทย์ภัณฑ์ จก. บ.แจนกิจแพทย์ภัณฑ์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕๘,๐๐๐ บาท ๕๘,๐๐๐ บาท

๓๕ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๗ รายการ ๓๔,๕๓๙.๖๐ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๔,๕๓๙.๖๐ บาท ๓๔,๕๓๙.๖๐ บาท

๓๖ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๔,๘๑๕ บาท ตกลงราคา บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔,๘๑๕ บาท ๔,๘๑๕ บาท

๓๗ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๖,๔๒๐ บาท ตกลงราคา บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖,๔๒๐ บาท ๖,๔๒๐ บาท

๓๘ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๓,๒๑๐ บาท ตกลงราคา บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง จก. บ.โอเร็กซ์เทรดด้ิง จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๒๑๐ บาท ๓,๒๑๐ บาท

๓๙ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๑๒,๗๓๐ บาท ตกลงราคา บ.บูรพาโอสถ บ.บูรพาโอสถ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒,๗๓๐ บาท ๑๒,๗๓๐ บาท

๔๐ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๗ รายการ ๔๔๙,๒๗๘.๐๒ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๔๙,๒๗๘.๐๒ บาท ๔๔๙,๒๗๘.๐๒ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๔๑ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑ รายการ ๒๓,๔๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านนัมเบอร์วันซัพพลาย ร้านนัมเบอร์วันซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๓,๔๐๐ บาท ๒๓,๔๐๐ บาท

๔๒ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๑๒,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท

๔๓ ซ้ือยา จ านวน ๕ รายการ ๓๑๗,๕๖๘ บาท ตกลงราคา บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๑๗,๕๖๘ บาท ๓๑๗,๕๖๘ บาท

๔๔ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑ รายการ ๖๘,๒๕๐ บาท ตกลงราคา หจก.แอดคิวเรทพลัส หจก.แอดคิวเรทพลัส เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๘,๒๕๐ บาท ๖๘,๒๕๐ บาท

๔๕ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑ รายการ ๔๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านพีสแควร์ซัพพลาย ร้านพีสแควร์ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๐,๐๐๐ บาท ๔๐,๐๐๐ บาท

๔๖ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๒ รายการ ๒๔,๔๐๐ บาท ตกลงราคา บ.สยามเดนท์ จก. บ.สยามเดนท์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๔,๔๐๐ บาท ๒๔,๔๐๐ บาท

๔๗ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๕,๐๔๐ บาท ตกลงราคา ร้านไมโครแกรม ร้านไมโครแกรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๕,๐๔๐ บาท ๕,๐๔๐ บาท

๔๘ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๓๔,๘๒๐ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๓๔,๘๒๐ บาท ๑๓๔,๘๒๐ บาท

๔๙ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑๒๓,๓๑๒.๑๕ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒๓,๓๑๒.๑๕ บาท ๑๒๓,๓๑๒.๑๕ บาท

๕๐ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๙๒,๖๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๙๒,๖๐๐ บาท ๑๙๒,๖๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑
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๕๑ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๗๙,๒๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็นแอนด์พีเว็ทอินเตอร์เทรด หจก.เอ็นแอนด์พีเว็ทอินเตอร์เทรด เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๙,๒๐๐ บาท ๗๙,๒๐๐ บาท

๕๒ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๓ รายการ ๑๔,๑๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านพีสแควร์ซัพพลาย ร้านพีสแควร์ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๔,๑๐๐ บาท ๑๔,๑๐๐ บาท

๕๓ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๗๕,๒๐๓ บาท ตกลงราคา บ.เซสท์เมด จก. บ.เซสท์เมด จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๕,๒๐๓ บาท ๗๕,๒๐๓ บาท

๕๔ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๒ รายการ ๒๘๘,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.อาร์เอ็กซ์ จก. บ.อาร์เอ็กซ์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๘๘,๐๐๐ บาท ๒๘๘,๐๐๐ บาท

๕๕ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๘ รายการ ๓๕,๒๓๗.๒๐ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๕,๒๓๗.๒๐ บาท ๓๕,๒๓๗.๒๐ บาท

๕๖ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ ๒,๐๒๙.๗๕ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒,๐๒๙.๗๕ บาท ๒,๐๒๙.๗๕ บาท

๕๗ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๕ รายการ ๑๓๖,๐๒๐ บาท ตกลงราคา ร้านวัฒนาธุรกิจ ร้านวัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๓๖,๐๒๐ บาท ๑๓๖,๐๒๐ บาท

๕๘ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๒๐ รายการ ๖๙,๕๘๔.๒๔ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๙,๕๘๔.๒๔ บาท ๖๙,๕๘๔.๒๔ บาท

๕๙ ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๒ รายการ ๘๔,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.โซวิค จก. บ.โซวิค จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๔,๐๐๐ บาท ๘๔,๐๐๐ บาท

๖๐ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๕๗,๗๐๙ บาท ตกลงราคา บ.โอสถอินเตอร์ จก. บ.โอสถอินเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๕๗,๗๐๙ บาท ๑๕๗,๗๐๙ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.
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ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
(ราคากลาง) โดยสังเขป

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

๖๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒๑,๔๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๑,๔๐๐ บาท ๒๑,๔๐๐ บาท

๖๓ ซ้ือสารเคมี จ านวน ๑ รายการ ๘๖,๒๒๐ บาท ตกลงราคา บ.วิทยาศรม จก. บ.วิทยาศรม จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๖,๒๒๐ บาท ๘๖,๒๒๐ บาท

๖๔ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๘๗ รายการ ๑๘๐,๕๙๒ บาท ตกลงราคา บ.พีเคจี ลักกี้กรุป จก. บ.พีเคจี ลักกี้กรุป จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๘๐,๕๙๒ บาท ๑๘๐,๕๙๒ บาท

๖๕ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๓,๘๕๒ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๘๕๒ บาท ๓,๘๕๒ บาท

๖๖ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๕ รายการ ๖๕,๗๙๑ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๕,๗๙๑ บาท ๖๕,๗๙๑ บาท

๖๗ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๖ รายการ ๓๗๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็กพลอริท หจก.เอ็กพลอริท เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๗๐,๐๐๐ บาท ๓๗๐,๐๐๐ บาท

๖๘ ซ้ิอเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๖๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ทริปเปิล้ไอ บิสซิเนส จก. บ.ทริปเปิล้ไอ บิสซิเนส จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๐,๐๐๐ บาท ๖๐,๐๐๐ บาท

๖๙ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ๓๕,๑๐๐ บาท ตกลงราคา บ.นิวไลพ์เมด จก. บ.นิวไลพ์เมด จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๕,๑๐๐ บาท ๓๕,๑๐๐ บาท

๗๐ ซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๙๙,๕๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.เคเอสอินเตอร์เทรดด้ิง หจก.เคเอสอินเตอร์เทรดด้ิง เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๙,๕๐๐ บาท ๙๙,๕๐๐ บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง
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(ราคากลาง) โดยสังเขป

๗๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๗๕,๙๗๐ บาท ตกลงราคา บ.เอสพีซีแมคคาทรอนิคส์ จก. บ.เอสพีซีแมคคาทรอนิคส์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๕,๙๗๐ บาท ๗๕,๙๗๐ บาท

๗๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๗๘,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เมทเล่อโทเลโด จก. บ.เมทเล่อโทเลโด จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๘,๐๐๐ บาท ๗๘,๐๐๐ บาท

๗๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.มิดเวสต์เด็นทัลกรุป บ.มิดเวสต์เด็นทัลกรุป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๔๐,๐๐๐ บาท ๒๔๐,๐๐๐ บาท

๗๔ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๑๐,๑๔๘ บาท ตกลงราคา บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐,๑๔๘ บาท ๑๐,๑๔๘ บาท

๗๕ ซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๔๒,๖๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๒,๖๐๐ บาท ๔๒,๖๐๐ บาท

๗๖ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๘ รายการ ๑๗,๔๕๐ บาท ตกลงราคา บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๗,๔๕๐ บาท ๑๗,๔๕๐ บาท

๗๗ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๙๑,๒๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๑,๒๐๐ บาท ๙๑,๒๐๐ บาท

๗๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๘ รายการ ๒๑๓,๗๐๐ บาท ตกลงราคา ร้านบีเอ็นเอ็น คอมเมอร์เชียล ร้านบีเอ็นเอ็น คอมเมอร์เชียล เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๑๓,๗๐๐ บาท ๒๑๓,๗๐๐ บาท

๗๙ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม จ านวน ๑๗ รายการ ๓๘,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน วัฒนาธุรกิจ ร้าน วัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ด้านการบ าบัดฟืน้ฟู ๓๘,๐๐๐ บาท ๓๘,๐๐๐ บาท

๘๐ ซ้ือวัสดุอบรมแพทย์ จ านวน ๑๒ รายการ ๖,๒๕๐ บาท ตกลงราคา ร้าน เอส.ย.ูเอ็น เทรดด้ิง ร้าน เอส.ย.ูเอ็น เทรดด้ิง เป็นราคาทีเ่หมาะสม
สัญญาบัตร รุ่น ๒ ๖,๒๕๐ บาท ๖,๒๕๐ บาท
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๘๑ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมแป้น จ านวน ๖ รายการ ๒๔,๓๐๕.๐๕ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
บาสเกตบอล

๘๒ ซ้ือวัสดุปรับปรุงพืน้ที่ จ านวน ๑๑ รายการ ๙๖,๓๓๗.๔๕ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
รอบอาคาร ๒๐๖๖ ๙๖,๓๓๗.๔๕ บาท ๙๖,๓๓๗.๔๕ บาท

๘๓ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมห้อง จ านวน ๑๗ รายการ ๙๐,๖๑๕.๐๙ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
เก็บก๊าซหุงต้ม ๙๐,๖๑๕.๐๙ บาท ๙๐,๖๑๕.๐๙ บาท

๘๔ ซ้ือวัสดุหลักสูตรแพทย์ จ านวน ๑๓ รายการ ๓,๕๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน เอส.ย.ูเอ็น เทรดด้ิง ร้าน เอส.ย.ูเอ็น เทรดด้ิง เป็นราคาทีเ่หมาะสม
สัญญาบัตร รุ่น ๑ ๓,๕๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท

๘๕ ซ้ือวัสดุอบรม จ านวน ๑๔ รายการ ๓,๑๒๕ บาท ตกลงราคา ร้าน เอส.ย.ูเอ็น เทรดด้ิง ร้าน เอส.ย.ูเอ็น เทรดด้ิง เป็นราคาทีเ่หมาะสม
จนท.แพทย์สนาม ๓,๑๒๕ บาท ๓,๑๒๕ บาท

๘๖ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน จ านวน ๓๐ รายการ ๙๕,๐๒๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ซี.เอส.ที อีควิปเม้นต์ ร้าน ซี.เอส.ที อีควิปเม้นต์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
การฝึกอบรม ๙๕,๐๒๐ บาท ๙๕,๐๒๐ บาท

๘๗ ซ้ือหนังสือประจ า จ านวน ๔๕ รายการ ๙๔,๙๔๘.๘๐ บาท ตกลงราคา ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ห้องสมุด ๙๔,๙๔๘.๘๐ บาท ๙๔,๙๔๘.๘๐ บาท

๘๘ ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน ๒ รายการ ๙๘,๒๒๖ บาท ตกลงราคา บ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เป็นราคาทีเ่หมาะสม
อัดส าเนา ๙๘,๒๒๖ บาท ๙๘,๒๒๖ บาท

๘๙ ซ้ือวัสดุโครงการวัน จ านวน ๑๔ รายการ ๔๕,๐๙๔ บาท ตกลงราคา ร้าน พ.ีสแควร์ ซัพพลาย ร้าน พ.ีสแควร์ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
สร้างเสริมสุขภาพ ๔๕,๐๙๔ บาท ๔๕,๐๙๔ บาท

๙๐ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์หลักสูตร จ านวน ๔๖ รายการ ๘๘,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน เอส.ย.ูเอ็น เทรดด้ิง ร้าน เอส.ย.ูเอ็น เทรดด้ิง เป็นราคาทีเ่หมาะสม
พลพยาบาล ๘๘,๐๐๐ บาท ๘๘,๐๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๙๑ ซ้ือวัสดุบังแสงพร้อม จ านวน ๔ รายการ ๕๙,๓๔๑ บาท ตกลงราคา ร้าน เครือวัลย์ ผ้าม่าน ร้าน เครือวัลย์ ผ้าม่าน เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ติดต้ัง ๕๙,๓๔๑ บาท ๕๙,๓๔๑ บาท

๙๒ ซ้ือวัสดุซ่อมระบบไฟฟ้า จ านวน ๔ รายการ ๗๙,๗๖๘.๕๐ บาท ตกลงราคา ร้าน เสริมศิริ ซัพพลาย ร้าน เสริมศิริ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๙,๗๖๘.๕๐ บาท ๗๙,๗๖๘.๕๐ บาท

๙๓ ซ้ือพัสดุส านักงาน จ านวน ๒๖ รายการ ๙๕,๖๘๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๕,๖๘๐ บาท ๙๕,๖๘๐ บาท

๙๔ ซ้ืออุปกรณ์จัดเล้ียง จ านวน ๖ รายการ ๒๒,๖๑๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไมโครแกรม ร้าน ไมโครแกรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
รับรอง ๒๒,๖๑๐ บาท ๒๒,๖๑๐ บาท

๙๕ ซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน ๑ พวง ๑,๕๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน บุษบา ร้าน บุษบา เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๕๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท

๙๖ ซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ จ านวน ๗ รายการ ๘๓,๖๐๕ บาท ตกลงราคา บ.บที ูมาร์เก็ตต้ิง, ร้านวฒันาธรุกิจ บ.บที ูมาร์เก็ตต้ิง, ร้านวฒันาธรุกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
"ความรู้คู่คุณธรรม ทอ." ๘๓,๖๐๕ บาท ๘๓,๖๐๕ บาท

๙๗ ซ้ือโต๊ะพับและเก้าอี้ จ านวน ๒ รายการ ๙๒,๘๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.ศรีนันทกุล หจก.ศรีนันทกุล เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๒,๘๐๐ บาท ๙๒,๘๐๐ บาท

๙๘ ซ้ือพัสดุใช้ส านักงาน จ านวน ๓๕ รายการ ๘๓,๑๒๒ บาท ตกลงราคา ร้าน วัฒนาธุรกิจ ร้าน วัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๓,๑๒๒ บาท ๘๓,๑๒๒ บาท

๙๙ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๑๐ รายการ ๙๗,๖๕๐ บาท ตกลงราคา ร้าน วัฒนาธุรกิจ ร้าน วัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๗,๖๕๐ บาท ๙๗,๖๕๐ บาท

๑๐๐ ซ้ือวัสดุท าประตูกั้น จ านวน ๑๒ รายการ ๒๖,๕๓๑.๗๒ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ทีพ่ัก นพอ.ชาย ๒๖,๕๓๑.๗๒ บาท ๒๖,๕๓๑.๗๒ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑๐๑ ซ้ือพัดลมโคจร จ านวน ๑๑ ตัว ๑๙,๔๒๐.๕๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๙,๔๒๐.๕๐ บาท ๑๙,๔๒๐.๕๐ บาท

๑๐๒ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๓๒ รายการ ๙๙,๙๗๕.๔๕ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๙,๙๗๕.๔๕ บาท ๙๙,๙๗๕.๔๕ บาท

๑๐๓ ซ้ือวัสดุท าป้ายชื่อ จ านวน ๑๐๐ อัน ๑๒,๘๔๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒,๘๔๐ บาท ๑๒,๘๔๐ บาท

๑๐๔ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๑๐ รายการ ๒๙,๕๖๔.๑๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๙,๕๖๔.๑๐ บาท ๒๙,๕๖๔.๑๐ บาท

๑๐๕ ซ้ือพัสดุใช้ส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๙,๓๙๕.๖๗ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙,๓๙๕.๖๗ บาท ๙,๓๙๕.๖๗ บาท

๑๐๖ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ๙๒,๗๕๘ บาท ตกลงราคา บ.สิริน ดีไซน์ จ ากัด บ.สิริน ดีไซน์ จ ากัด เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๒,๗๕๘ บาท ๙๒,๗๕๘ บาท

๑๐๗ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคาร จ านวน ๔ รายการ ๖๕,๖๑๗.๗๕ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๐๗๕ ๖๕,๖๑๗.๗๕ บาท ๖๕,๖๑๗.๗๕ บาท

๑๐๘ ซ้ือลังพลาสติก จ านวน ๑๕ ใบ ๑๐,๙๕๐ บาท ตกลงราคา ร้าน พีสแควร์ ซัพพลาย ร้าน พีสแควร์ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐,๙๕๐ บาท ๑๐,๙๕๐ บาท

๑๐๙ ซ้ือแฟ้มเวชระเบียน จ านวน ๒ รายการ ๙๑,๘๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๑,๘๐๐ บาท ๙๑,๘๐๐ บาท

๑๑๐ ซ้ือพัสดุ สสต. จ านวน ๓๕ รายการ ๙๗,๕๑๓ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๗,๕๑๓ บาท ๙๗,๕๑๓ บาท

ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................



  สขร.๑

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

๑๑๑ ซ้ือพัสดุส านักงาน จ านวน ๗ รายการ ๒๕,๓๕๐ บาท ตกลงราคา ร้าน วัฒนาธุรกิจ ร้าน วัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๕,๓๕๐ บาท ๒๕,๓๕๐ บาท

๑๑๒ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๖ รายการ ๔๕,๖๖๗.๖๐ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๕,๖๖๗.๖๐ บาท ๔๕,๖๖๗.๖๐ บาท

๑๑๓ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมพืน้ห้อง จ านวน ๕ รายการ ๓๒,๓๕๖.๘๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
พักผ่อน นพอ. ๓๒,๓๕๖.๘๐ บาท ๓๒,๓๕๖.๘๐ บาท

๑๑๔ ซ้ือวัสดุซ่อมและทาสี จ านวน ๗ รายการ ๗๑,๖๕๒.๕๕ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗๑,๖๕๒.๕๕ บาท ๗๑,๖๕๒.๕๕ บาท

๑๑๕ ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน ๑๕ รายการ ๙๙,๗๗๗.๕๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๙,๗๗๗.๕๐ บาท ๙๙,๗๗๗.๕๐ บาท

๑๑๖ ซ้ือพัสดุใช้ส านักงาน จ านวน ๓๕ รายการ ๖๓,๑๒๒.๕๑ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๓,๑๒๒.๕๑ บาท ๖๓,๑๒๒.๕๑ บาท

๑๑๗ ซ้ือวัสดุใช้ซ่อมแซม จ านวน ๑๕ รายการ ๕๐,๑๔๑.๒๗ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
อาคารให้บริการด้านสุขภาพ ๕๐,๑๔๑.๒๗ บาท ๕๐,๑๔๑.๒๗ บาท

๑๑๘ ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน ๑,๐๐๐ รีม ๙๖,๓๐๐ บาท ตกลงราคา บ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ บ.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๖,๓๐๐ บาท ๙๖,๓๐๐ บาท

๑๑๙ ซ้ือวัสดุบังแสงพร้อม จ านวน ๗ รายการ ๕๓,๒๔๑.๕๐ บาท ตกลงราคา ร้าน เครือวัลย์ผ้าม่าน ร้าน เครือวัลย์ผ้าม่าน เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ติดต้ัง ๕๓,๒๔๑.๕๐ บาท ๕๓,๒๔๑.๕๐ บาท

๑๒๐ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกรรม จ านวน ๑๔ รายการ ๒๕,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไมโครแกรม ร้าน ไมโครแกรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
วันเอดส์โลก ๒๕,๐๐๐ บาท ๒๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑๒๑ ซ้ือโต๊ะเหล็ก, เก้าอี้ จ านวน ๖ รายการ ๙๙,๒๖๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ตู้เอกสาร ๙๙,๒๖๐ บาท ๙๙,๒๖๐ บาท

๑๒๒ ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๗ รายการ ๑๘,๗๓๓ บาท ตกลงราคา ร้าน ซี.เอส ซัพพลาย ร้าน ซี.เอส ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๘,๗๓๓ บาท ๑๘,๗๓๓ บาท

๑๒๓ ซ้ืออุปกรณ์กีฬา จ านวน ๖ รายการ ๓,๐๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท

๑๒๔ ซ้ือพัสดุช่างโยธา จ านวน ๔๑ รายการ ๖๐,๔๘๑.๗๕ บาท ตกลงราคา ร้านเสริมศิริซัพพลาย ร้านเสริมศิริซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๐,๔๘๑.๗๕ บาท ๖๐,๔๘๑.๗๕ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๑๑ ม.ค.๖๐

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                           ร.ท.โชคชัย ปิน่เงิน                                  



  สขร.๑

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

๑ จ้างท าตรายาง จ านวน ๑๖ รายการ ๗,๗๒๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗,๗๒๐ บาท ๗,๗๒๐ บาท

๒ จ้างพิมพ์กระดาษ จ านวน ๒ รายการ ๔๑,๗๓๐ บาท ตกลงราคา บจก.คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) บจก.คอนโทรลดาต้า (ประเทศไทย) เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ค าตอบ ๔๑,๗๓๐ บาท ๔๑,๗๓๐ บาท

๓ จ้างซ่อมเคร่ืองส ารอง จ านวน ๑ งาน ๑๕,๖๑๘.๕๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็กซ์พลอริท หจก.เอ็กซ์พลอริท เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ไฟฟ้า ๑๕,๖๑๘.๕๐ บาท ๑๕,๖๑๘.๕๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๑๑ ม.ค.๖๐

                                                                           ร.ท.โชคชัย ปิน่เงิน                                  

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๖๙,๖๐๙.๗๐ บาท กรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖๙,๖๐๙.๗๐ บาท ๖๙,๖๐๙.๗๐ บาท

๒ ซ้ือยา จ านวน ๑๓ รายการ ๒๕,๙๑๐.๗๖ บาท กรณีพิเศษ องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๕,๙๑๐.๗๖ บาท ๒๕,๙๑๐.๗๖ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๑๑ ม.ค.๖๐

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

                                                                           ร.ท.โชคชัย ปิน่เงิน                                  



  สขร.๑

ล าดับที่ วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ จ้างขุดลอกคูระบายน้ าและ ๑,๙๙๙,๙๐๐ บาท สอบราคา หจก.อนันต์ มงคลชัย หจก.อนันต์ มงคลชัย เสนอถูกต้องตรง
ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ พอ.จ านวน ๑ งาน ๑,๙๙๙,๙๐๐ บาท ๑,๙๙๙,๙๐๐ บาท ตามเง่ือนไข

หจก.เอ็น อินเตอร์กรุ๊ป ๑ บริษัท
บริษัท เฮง เฮง ดี วัสดุ จ ากัด

๒ จัดซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑,๗๑๔,๖๗๕ บาท สอบราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๑,๗๑๔,๖๗๕ บาท ๑,๗๑๔,๖๗๕ บาท

๓ จัดซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑,๙๗๓,๐๘๐ บาท สอบราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  เสนอบริษัทเดียว
๑,๙๗๓,๐๘๐ บาท ๑,๙๗๓,๐๘๐ บาท

๔ จัดซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๑,๓๕๓,๘๗๑ บาท สอบราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๑,๓๕๓,๘๗๑ บาท ๑,๓๕๓,๘๗๑ บาท

๕ จัดซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๑,๙๕๐,๐๗๕ บาท สอบราคา บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  เสนอบริษัทเดียว
๑,๙๕๐,๐๗๕ บาท ๑,๙๕๐,๐๗๕ บาท

๖ จัดซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๑,๒๒๙,๔๓๐ บาท สอบราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๑,๒๒๙,๔๓๐ บาท ๑,๒๒๙,๔๓๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๑๑ ม.ค.๖๐

                                                                           ร.ท.โชคชัย ปิน่เงิน                                  

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑ ซ้ือยา จ านวน ๕ รายการ ๕,๘๖๙,๔๘๕ บาท ประกวดราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั เสนอบริษัทเดียว
อิเล็กทรอนิกส์ ๕,๘๖๙,๔๘๕ บาท ๕,๘๖๙,๔๘๕ บาท
(e-bidding)

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
    ๑๑ ม.ค.๖๐

                                                                           ร.ท.โชคชัย ปิน่เงิน                                  

ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ธ.ค.๕๙............................


