
  สขร.๑

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

๑ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓๕๓,๑๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๕๓,๑๐๐ บาท ๓๕๓,๑๐๐ บาท

๒ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๑๙๗,๐๓๙ บาท ตกลงราคา บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๙๗,๐๓๙ บาท ๑๙๗,๐๓๙ บาท

๓ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๑,๕๐๐ บาท ตกลงราคา บ.ไบโอฟาร์ม จก. บ.ไบโอฟาร์ม จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๑,๕๐๐ บาท ๑๑,๕๐๐ บาท

๔ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๘๑,๘๕๕ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๘๑,๘๕๕ บาท ๘๑,๘๕๕ บาท

๕ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๔๗๒,๗๐๐ บาท ตกลงราคา บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๗๒,๗๐๐ บาท ๔๗๒,๗๐๐ บาท

๖ ซ้ือเคร่ืองกรอง จ านวน ๑ รายการ ๔๙๙,๙๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.ศรีนันทกุล หจก.ศรีนันทกุล เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๙๙,๙๐๐ บาท ๔๙๙,๙๐๐ บาท

๗ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๑๒๕,๑๙๐ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๒๕,๑๙๐ บาท ๑๒๕,๑๙๐ บาท

๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๑,๔๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน บีเอ็นเอ็น ร้าน บีเอ็นเอ็น เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑,๔๐๐ บาท ๑,๔๐๐ บาท

๙ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๒๙๕,๓๒๐ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๙๕,๓๒๐ บาท ๒๙๕,๓๒๐ บาท

๑๐ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑๔๐,๙๗๒.๕ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๔๐,๙๗๒.๕ บาท ๑๔๐,๙๗๒.๕ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.
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  สขร.๑

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

๑๑ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔๓,๔๙๕.๕ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๓,๔๙๕.๕ บาท ๔๓,๔๙๕.๕ บาท

๑๒ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๗,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.แอดคิวเรทพลัส จก. บ.แอดคิวเรทพลัส จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท

๑๓ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๓,๙๐๐ บาท ตกลงราคา บ.แอดคิวเรทพลัส จก. บ.แอดคิวเรทพลัส จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๙๐๐ บาท ๓,๙๐๐ บาท

๑๔ ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ ๓๘๔,๐๐๐ บาท ตกลงราคา บ.อาร์เอ็กซ์ จก. บ.อาร์เอ็กซ์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๘๔,๐๐๐ บาท ๓๘๔,๐๐๐ บาท

๑๕ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๖,๙๕๕ บาท ตกลงราคา บ.สยามฟาร์มาซูติคอล บ.สยามฟาร์มาซูติคอล เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖,๙๕๕ บาท ๖,๙๕๕ บาท

๑๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔๔๙,๒๗๘.๐๒ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๔๙,๒๗๘.๐๒ บาท ๔๔๙,๒๗๘.๐๒ บาท

๑๗ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๙,๖๕๗.๖๐ บาท ตกลงราคา บ.ทเีอ็นพเีฮลทแ์คร์ บ.ทเีอ็นพเีฮลทแ์คร์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙,๖๕๗.๖๐ บาท ๙,๖๕๗.๖๐ บาท

๑๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๓๑,๑๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน พีโปรดักส์ ร้าน พีโปรดักส์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๑,๑๐๐ บาท ๓๑,๑๐๐ บาท

๑๙ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๗,๔๐๐ บาท ตกลงราคา บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จก. บ.อัมรินทร์ เมดิคอล จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๗,๔๐๐ บาท ๗,๔๐๐ บาท

๒๐ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๒๖๖,๗๐๐ บาท ตกลงราคา บ.แคสป้าฟาร์มาซูติคอล หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๖๖,๗๐๐ บาท ๒๖๖,๗๐๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.
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  สขร.๑

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

๒๑ ซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๒๐๙,๕๒๗.๔๐ บาท ตกลงราคา บ.ไบโอจีนีเทค บ.ไบโอจีนีเทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๐๙,๕๒๗.๔๐ บาท ๒๐๙,๕๒๗.๔๐ บาท

๒๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๖,๐๙๙ บาท ตกลงราคา บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๖,๐๙๙ บาท ๖,๐๙๙ บาท

๒๓ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๕ รายการ ๓,๗๕๙.๐๒ บาท ตกลงราคา บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์ เซ็นเตอร์ จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓,๗๕๙.๐๒ บาท ๓,๗๕๙.๐๒ บาท

๒๔ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓๑๓,๗๒๔ บาท ตกลงราคา บ.ดีเคเอสเอช จก. บ.ดีเคเอสเอช จก. เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๑๓,๗๒๔ บาท ๓๑๓,๗๒๔ บาท

๒๕ ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน ๕๐๐ รีม ๔๘,๑๕๐ บาท ตกลงราคา บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๘,๑๕๐ บาท ๔๘,๑๕๐ บาท

๒๖ ซ้ือพัสดุสายช่างโยธาและ จ านวน ๑๔ รายการ ๕๑,๑๖๔ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ส่ือสาร ๕๑,๑๖๔ บาท ๕๑,๑๖๔ บาท

๒๗ ซ้ือพัสดุใช้ท าพืน้ยึดตรึง จ านวน ๑๕ รายการ ๙๙,๙๙๖.๘๕ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
เก้าอี้ตรวจทันตกรรม ๙๙,๙๙๖.๘๕ บาท ๙๙,๙๙๖.๘๕ บาท

๒๘ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ซ่อม จ านวน ๒๐ รายการ ๙๘,๕๗๘.๐๓ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
แซมอาคาร ๒๐๔๖ ๙๘,๕๗๘.๐๓ บาท ๙๘,๕๗๘.๐๓ บาท

๒๙ ซ้ือต้นไม้และวัสดุปรับ จ านวน ๑๖ รายการ ๙๙,๖๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไวท์เทค ร้าน ไวท์เทค เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ปรุงภูมิสถาปัตย์ ๙๙,๖๐๐ บาท ๙๙,๖๐๐ บาท

๓๐ ซ้ือพัสดุใช้ส านักงาน จ านวน ๓๑ รายการ ๙๗,๗๕๒ บาท ตกลงราคา ร้าน วัฒนาธุรกิจ ร้าน วัฒนาธุรกิจ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๗,๗๕๒ บาท ๙๗,๗๕๒ บาท 

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

๓๑ ซ้ือพัสดุท าต ารา จ านวน ๑๒ รายการ ๓๘,๑๒๘.๔๒ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๓๘,๑๒๘.๔๒ บาท ๓๘,๑๒๘.๔๒ บาท

๓๒ ซ้ืออุปกรณ์กระจาย จ านวน ๖ เคร่ือง ๑๖,๐๕๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
สัญญาณwifi ๑๖,๐๕๐ บาท ๑๖,๐๕๐ บาท

๓๓ ซ้ือพัสดุใช้ส านักงาน จ านวน ๒๐ รายการ ๙๖,๓๒๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ไมโครแกรม ร้าน ไมโครแกรม เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๖,๓๒๐ บาท ๙๖,๓๒๐ บาท

๓๔ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอาคาร จ านวน ๑๒ รายการ ๙๗,๙๑๕.๗๐ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
หมายเลข ๒๐๖๓ ๙๗,๙๑๕.๗๐ บาท ๙๗,๙๑๕.๗๐ บาท

๓๕ ซ้ือทีน่อนพีวีซี จ านวน ๓๑ อัน ๙๙,๒๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน ซี เอส ซัพพลาย ร้าน ซี เอส ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๙,๒๐๐ บาท ๙๙,๒๐๐ บาท

๓๖ ซ้ือพัสดุ สสต. จ านวน ๕ รายการ ๙๘,๘๐๐ บาท ตกลงราคา ร้าน พีโปรดักส์ ร้าน พีโปรดักส์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๘,๘๐๐ บาท ๙๘,๘๐๐ บาท

๓๗ ซ้ือวัสดุบังแสงพร้อมติดต้ัง จ านวน ๓ รายการ ๑๐,๓๑๓ บาท ตกลงราคา ร้าน เครือวัลย์ ผ้าม่าน ร้าน เครือวัลย์ ผ้าม่าน เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๑๐,๓๑๓ บาท ๑๐,๓๑๓ บาท

๓๘ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมห้อง จ านวน ๒๖ รายการ ๘๗,๗๔๗.๔๙ บาท ตกลงราคา หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ท างาน ๘๗,๗๔๗.๔๙ บาท ๘๗,๗๔๗.๔๙ บาท

๓๙ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ก าจัดปลวกจ านวน ๒ รายการ ๙๘,๒๖๗.๙๐ บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็มแฟคเตอร์ส จ ากัด บริษัท เอ็มแฟคเตอร์ส จ ากัด เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๙๘,๒๖๗.๙๐ บาท ๙๘,๒๖๗.๙๐ บาท

๔๐ ซ้ืออุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ จ านวน ๖ รายการ ๒๕,๓๒๐ บาท ตกลงราคา บริษัท จอย วิชั่น จ ากัด บริษัท จอย วิชั่น จ ากัด เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๒๕,๓๒๐ บาท ๒๕,๓๒๐ บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................
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  สขร.๑

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

๔๑ ซ้ือพัสดุใช้ส านักงาน จ านวน ๔๑ รายการ ๔๘,๘๐๘.๐๕ บาท ตกลงราคา หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลาย เป็นราคาทีเ่หมาะสม
๔๘,๘๐๘.๐๕ บาท ๔๘,๘๐๘.๐๕ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
๑๐ ต.ค.๕๙

                                                                                    ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                                 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑ จ้างท าส่ือในโครงการ จ านวน ๕ รายการ ๕๑,๐๐๐ บาท ตกลงราคา หจก.บ.ีพ.ีซี แอดเวอร์ไทซ่ิง หจก.บ.ีพ.ีซี แอดเวอร์ไทซ่ิง เป็นราคาทีเ่หมาะสม
ผู้ปรุงอาหารปลอดภัย ๔๒,๐๐๐ บาท ๔๒,๐๐๐ บาท
ใส่ใจความสะอาด บ.สินธนา ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ บ.สินธนา ก๊อปปี ้เซ็นเตอร์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม

๙,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
๑๐ ต.ค.๕๙

                                                                                    ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                                 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑ ซ้ือยา  จ านวน  ๒ รายการ ๑,๘๒๔,๔๘๐ บาท สอบราคา บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด บริษัท คอสม่า เมดิคอล จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๑,๘๒๔,๔๘๐ บาท ๑,๘๒๔,๔๘๐ บาท 

๒ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๑,๘๗๐,๓๖๐ บาท สอบราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๑,๘๗๐,๓๖๐ บาท ๑,๘๗๐,๓๖๐ บาท 

๓ จัดซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ ๑,๔๙๑,๗๐๒.๒๐ บาท สอบราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
๑,๔๙๑,๗๐๒.๒๐ บาท ๑,๔๙๑,๗๐๒.๒๐ บาท

๔ ซ้ือน้ ายาส าหรับการตรวจหาทางโลหิตวิทยา ๑,๕๑๙,๑๘๖ บาท สอบราคา บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
จ านวน ๗ รายการ ๑,๕๑๙,๑๘๖ บาท ๑,๕๑๙,๑๘๖ บาท 

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
๑๐ ต.ค.๕๙

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                                    ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                                 



  สขร.๑

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

๑ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์ ๑,๑๗๖,๐๐๐  บาท สอบราคา บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์  จ ากัด บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์  จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอลระนาบเดียว ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท

(Single Plane Digital Subtraction 
Angiography with 3D Angiography) 
และระบบสร้างภาพ ๓ มิติ จ านวน ๑ เคร่ือง

๒ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท สอบราคา  บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์  บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ เสนอบริษัทเดียว
คอมพวิเตอร์จ าลองภาพ(3D CT SIMULATOR)  (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด
จ านวน ๑ เคร่ือง ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๓ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายภาพ ๙๖๘,๐๐๐ บาท สอบราคา  บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์  บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ เสนอบริษัทเดียว
อวัยวะสามมิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์  (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด
จ านวน ๑ เคร่ือง ๙๖๘,๐๐๐บาท ๙๖๘,๐๐๐บาท

๔ จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร กวป.พอ. ๘๙๔,๐๐๐บาท สอบราคา  บริษัท มัดชา เซอร์วิส จ ากัด  บริษัท มัดชา เซอร์วิส จ ากัด ราคาต่ าสุด
จ านวน ๑ งาน ๘๖๐,๐๔๐ บาท ๘๖๐,๐๔๐ บาท 

 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ศรีนันทกุล 
๘๖๔,๐๐๐ บาท 

หจก. เอ็นเอสเค คลีนนิ่ง เซอร์วสิ 

๙๕๐,๗๐๐ บาท

บจก.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล 

๙๗๘,๖๕๐ บาท

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.



  สขร.๑

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

 บริษัท บอย แอนด์ เกิร์ลส์ จ ากัด ไม่พิจารณาราคา
บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จ ากัด 

๙๑๒,๐๐๐ บาท
บริษัท พีพีเอ็น 51 จ ากัด 

๘๖๗,๐๐๐ บาท
 บริษัท มอร์ แดน คลีน จ ากัด 

๙๐๙,๐๗๒ บาท
บจก.ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส 

๘๖๔,๐๐๐ บาท
๕ จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองช่วยหายใจ ๖๔๒,๐๐๐ บาท สอบราคา บจก. เดรเกอร์ เมดิคัล(ประเทศไทย) บจก. เดรเกอร์ เมดิคัล(ประเทศไทย) เสนอบริษัทเดียว

ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมเคร่ือง ๖๔๒,๐๐๐บาท ๖๔๒,๐๐๐บาท

ผลิตอากาศชนิดเคล่ือนยา้ยได้ 

จ านวน ๑๒ เคร่ือง

๖ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบตรวจสวน ๑,๓๙๑,๐๐๐ บาท สอบราคา  บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย)  บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ เสนอบริษัทเดียว
หัวใจและหลอดเลือดพร้อมเคร่ืองแสดงข้อมูล  (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด
ด้านไฟฟ้าและการไหลเวียนของหัวใจ ๑,๓๙๑,๐๐๐ บาท ๑,๓๙๑,๐๐๐ บาท
และหลอดเลือดพร้อมระบบบันทึกข้อมูล
จ านวน  ๑ ชุด 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๗ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองใส่แร่แบบ ๑,๔๙๑,๐๐๐ บาท สอบราคา บริษทั กมลสุโกศล อีเล็คทริค จ ากัด บริษทั กมลสุโกศล อีเล็คทริค จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
อัตราแผ่ปริมาณรังสีสูง (High Dose Rate) ๑,๔๙๑,๐๐๐ บาท ๑,๔๙๑,๐๐๐ บาท
จ านวน  ๑ เคร่ือง

๘ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาพัสดุสายการแพทย์ ๑,๓๙๓,๑๔๐ บาท สอบราคา บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์ เสนอบริษัทเดียว
จ านวน ๒ รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด 

๑,๓๙๓,๑๔๐ บาท ๑,๓๙๓,๑๔๐ บาท
๙ จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร นขต.พอ. ๙๙๑,๑๐๐ บาท สอบราคา บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนล มีคุณสมบัติผ่าน

จ านวน ๑ งาน เยนเนอรัล จ ากัด เยนเนอรัล จ ากัด ๑ ราย
๙๙๑,๐๐๐ บาท ๙๙๑,๐๐๐ บาท 

บจก.ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส 
บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จ ากัด

๑๐ จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร นขต.พอ. ๘๙๔,๙๕๔ บาท สอบราคา บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนล มีคุณสมบัติผ่าน
จ านวน ๑ งาน เยนเนอรัล จ ากัด เยนเนอรัล จ ากัด ๑ ราย

๘๙๔,๗๒๐ บาท ๘๙๔,๗๒๐ บาท 
บจก.ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส 
บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จ ากัด 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง



  สขร.๑

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

๑๑ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารายปีแบบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สอบราคา บริษัท ไฮ เทค เอเจ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ไฮ เทค เอเจ โฮลด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติผ่าน
ไม่รวมอะไหล่)อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลง ๑,๙๙๘,๔๓๙ บาท ๑,๙๙๘,๔๓๙ บาท ๑ ราย
สภาพการบิน(AIRFOX-ASD) จ านวน ๑ ชุด บริษัท ทูเอ็นไฟว์ จ ากัด

๑๒ จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารายปีแบบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สอบราคา บริษัท ทูเอ็นไฟว์ จ ากัด บริษัท ทูเอ็นไฟว์ จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
ไม่รวมอะไหล่)อุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลง ๑,๙๙๙,๙๐๐ บาท ๑,๙๙๙,๙๐๐ บาท
สภาพการบิน(GYROLAB-1000II) 
จ านวน ๑ ชุด 

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
๑๐ ต.ค.๕๙

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                                    ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                                 



  สขร.๑

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

๑ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๕,๕๙๙,๐๙๖ บาท ประกวดราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เสนอบริษัทเดียว
อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด              ๕,๕๙๙,๐๙๖ จ ากัด              ๕,๕๙๙,๐๙๖
(e-bidding)

๒ น้ ายา จ านวน ๔ รายการ ๘,๔๙๗,๙๔๐ บาท ประกวดราคา บริษัท โนเวล เทค จ ากัด บริษัท โนเวล เทค จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
อิเล็กทรอนิกส์ ๘,๔๙๗,๙๔๐ บาท ๘,๔๙๗,๙๔๐ บาท
(e-bidding)

๓ ซ้ือยา PRAVASTATIN 40 MG. (1 BX/30TB) ๒,๙๘๕,๓๐๐ บาท ประกวดราคา บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) บจก. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) เสนอบริษัทเดียว
จ านวน ๓,๐๐๐ BX. อิเล็กทรอนิกส์ ๒,๙๘๕,๓๐๐ บาท ๒,๙๘๕,๓๐๐ บาท 

(e-bidding)
๔ ซ้ือ ยา PITAVASTATIN 2 MG.           ๕,๐๔๐,๓๔๒ บาท ประกวดราคา บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์  จ ากัด เสนอบริษัทเดียว

  (1 BX./100TB.) จ านวน ๑,๘๐๐ BX. อิเล็กทรอนิกส์ ๕,๐๔๐,๓๔๒ บาท ๕,๐๔๐,๓๔๒ บาท
(e-bidding)

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
๑๐ ต.ค.๕๙

ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                                    ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                                 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................



  สขร.๑

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

๑ จา้งเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองแปลงสัญญาณ ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท ประกวดราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
ภาพเอกซเรยเ์ป็นระบบดิจติอล (Computed อิเล็กทรอนิกส์ ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท
 Radiography) และเคร่ืองเอกซเรยร์ะบบ (e-bidding)
ดิจติอล (Digital Radiography)จ านวน ๑ เคร่ือง 

๒ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองช่วยหายใจ ๒,๖๘๐,๕๐๐ บาท ประกวดราคา หจก. เอม ดี อี หจก. เอม ดี อี เสนอบริษัทเดียว
ชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ๒,๖๘๐,๕๐๐ บาท ๒,๖๘๐,๕๐๐ บาท
ไมโครโปรเซสเซอร์  จ านวน ๔๖ เคร่ือง (e-bidding)

๓ จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเร่งอนุภาค ๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท ประกวดราคา บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ากัด บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จ ากัด เสนอบริษัทเดียว
พลังงานสูง (High Energy Linear Accelerator) อิเล็กทรอนิกส์ (มหาชน)        ๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท (มหาชน)        ๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท
จ านวน ๑ เคร่ือง (e-bidding)

น. จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
๑๐ ต.ค.๕๙

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ก.ย.๕๙............................
ผจห.กวภ.พอ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง

                                                                                    ร.ท.  โชคชัย  ปิน่เงิน                                                 


