
  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน จ ำนวน ๔ รำยกำร ๕๙,๗๔๗.๐๔ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

กิจกรรมศูนย์ ๕๙,๗๔๗.๐๔ บำท ๕๙,๗๔๗.๐๔ บำท
๒ ซ้ือพัสดุใช้ส ำนักงำน จ ำนวน ๒๓ รำยกำร ๖๕,๙๕๒.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๕,๙๕๒.๐๐ บำท ๖๕,๙๕๒.๐๐ บำท
๓ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อม จ ำนวน ๓ รำยกำร ๖๗,๕๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

ระบบปรับอำกำศ ๖๗,๕๐๐.๐๐ บำท ๖๗,๕๐๐.๐๐ บำท
๔ ซ้ือพัสดุสำยกำรแพทย์ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บำท
๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๑,๙๘๔.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๑,๙๘๔.๐๐ บำท ๑๑,๙๘๔.๐๐ บำท
๖ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๖๒,๑๗๒.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๖๒,๑๗๒.๐๐ บำท ๖๒,๑๗๒.๐๐ บำท
๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๖,๒๑๕.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๖,๒๑๕.๐๐ บำท ๒๖,๒๑๕.๐๐ บำท
๘ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๒๐๓,๑๙๓.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๒๐๓,๑๙๓.๐๐ บำท ๒๐๓,๑๙๓.๐๐ บำท
๙ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙๖,๓๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๙๖,๓๐๐.๐๐ บำท ๙๖,๓๐๐.๐๐ บำท
ร.อ. โชคชัย ปิน่เงิน

น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.
ต.ค.๖๐

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

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ร้ำนซี.เอส.ที อีควิปเม้นต์

บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก.

บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จก.

ร้ำนวัฒนำธุรกิจ ร้ำนวัฒนำธุรกิจ

บ.สยำมฟำร์มำซูติคอล จก.

บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล จก.

บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก.

บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก.

ร้ำนซี.เอส.ที อีควิปเม้นต์

ร้ำนสุขสมบูรณ์เซอร์วิส

ร้ำนพี โปรดักส์

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

ร้ำนพี โปรดักส์

ร้ำนสุขสมบูรณ์เซอร์วิส

บ.ซิลลิคฟำร์มำ จก.

บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล จก.



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๗,๕๘๗.๐๐ บำท กรณีพิเศษ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๗,๕๘๗.๐๐  บำท ๗,๕๘๗.๐๐  บำท
ร.อ. โชคชัย ปิน่เงิน

น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.
ต.ค.๖๐

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

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

องค์กำรเภสัชกรรม องค์กำรเภสัชกรรม



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ จ ำนวน ๑ เคร่ือง 
เคร่ืองแปลงสัญญำณภำพ ๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท
 เอกซเรยเ์ป็นระบบดิจติอล            
(Computed Radiography) 
และเคร่ืองเอกซเรย ์
ระบบดิจิตอล (Digital 
Radiography) ยี่ห้อ CARESTREAM SN.5640 

๒ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ จ ำนวน ๔๖ เคร่ือง
เคร่ืองช่วยหำยใจชนิดควบคุม ๒,๖๘๐,๕๐๐.๐๐ บำท ๒,๖๘๐,๕๐๐.๐๐ บำท
ปริมำตรและแรงดันด้วยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ ยี่ห้อ EVENT
รุ่น INSPIRATION 

๓ จ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน ๑ งำน
ท ำควำมสะอำด ๕๐,๗๘๔,๐๐๐ บำท ๕๐,๗๘๔,๐๐๐
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 

๔ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ  จ ำนวน ๑ เคร่ือง 
เคร่ืองเร่งอนุภำคพลังงำนสูง ๕,๑๐๓,๙๐๐ บำท ๕,๑๐๓,๙๐๐
 (High Energy Linear  
Accelerator) ยี่ห้อ Varian 
รุ่น Clinac iX  SN.5785 

เสนอบริษัทเดียว
ประกวดรำคำ 

e-bidding

หจก.เอม.ดี.อี

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

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

ล ำดับที่
งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

ผ่ำนข้อเสนอ ๑ รำย
บ.สยำมยูเนียนเคมีคอล จก.

๓,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท
ประกวดรำคำ 

e-bidding

บ. โอเร็ก เทรดด้ิง จก.

เสนอบริษัทเดียว

บ. โอเร็ก เทรดด้ิง  จก.

หจก.เอม.ดี.อี

๕๐,๘๐๔,๑๔๓.๐๘ บำท
ประกวดรำคำ 

e-bidding

บ.นวิอนิเตอร์ เนชั่นแนล เยนเนอรัล จก.บ.นวิอนิเตอร์ เนชั่นแนล เยนเนอรัล จก.

๒,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บำท

บ.รักษำควำมปลอดภัยเอเชีย 
คลีนนิ่ง เซอร์วิส จก.

บ.มัดชำ เซอร์วิส จก.

๕,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บำท
ประกวดรำคำ 

e-bidding

บ. บสิซิเนสอะไลเมน้ท ์ จก. บ. บสิซิเนสอะไลเมน้ท ์ จก.

เสนอบริษัทเดียว



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๕ จ้ำงเหมำบซักผ้ำติดเชื้อ จ ำนวน ๑ งำน 
กวป.พอ. ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๘๑๐,๐๐๐.๐๐ บำท

๖ จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด กวป.พอ.
จ ำนวน ๑ งำน ๙๑๒,๐๐๐.๐๐ บำท ๙๑๒,๐๐๐.๐๐ บำท

๗ ซ้ือยำ PRAVASTATIN จ ำนวน ๓,๐๐๐ BX.  

 40 MG. (1 BX/30TB) ๒,๙๘๕,๓๐๐.๐๐ บำท ๒,๙๘๕,๓๐๐.๐๐ บำท
๘ ซ้ือชุดเจำะเก็บเกล็ดโลหิต จ ำนวน ๒,๐๐๐ SET 

แบบ Apheresisชนิดมีชุดกรอง ๑๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท
เม็ดโลหิตขำว 

๙ ซ้ือ ยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร

๓,๖๕๘,๓๓๐.๐๐ บำท ๓,๖๕๘,๓๓๐.๐๐ บำท
ร.อ. โชคชัย ปิน่เงิน

น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.
ต.ค.๖๐

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ก.ย..๖๐............................

บ.ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วสิ จก.

บ. แอลดี ลอนด้ี จก.

ผจห.กวภ.พอ.
ล ำดับที่ งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

๘๒๘,๓๘๔.๐๐ บำท
ประกวดรำคำ 

e-bidding
บ. แอลดี ลอนด้ี จก.

เสนอบริษัทเดียว

๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บำท
ประกวดรำคำ 

e-bidding

บ. เจเอสพ ีคลีนนิ่ง จก. บ. เจเอสพ ีคลีนนิ่ง จก.

ผ่ำนข้อเสนอ ๑ รำย

บ. มัดชำ เซอร์วิส จก.

๒,๙๘๕,๓๐๐.๐๐ บำท
ประกวดรำคำ 

e-bidding
บ. ซิลลิค ฟำร์มำ จก. บ. ซิลลิค ฟำร์มำ จก.

เสนอบริษัทเดียว

๑๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท
ประกวดรำคำ 

e-bidding

บ. วีนัสโลจสิติกส์ จก. บ. วีนัสโลจสิติกส์ จก.
เสนอบริษัทเดียว

๓,๖๕๘,๓๓๐.๐๐ บำท
ประกวดรำคำ 

e-bidding
บ. ซิลลิค ฟำร์มำ จก. บ. ซิลลิค ฟำร์มำ จก.

เสนอบริษัทเดียว



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑
จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ
ระบบตรวจสวนหัวใจและ
หลอดเลือด พร้อมเคร่ือง
แสดงข้อมูลด้ำนไฟฟ้ำและกำร
ไหลเวียนของหัวใจ
และหลอดเลือดพร้อมระบบ
บันทึกข้อมูล  
ยี่ห้อ PHILIPS รุ่นAllura 
Xper FD20  
SN.722012/849

จ ำนวน ๑ ชุด ๑,๓๙๑,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๑,๓๙๑,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๓๙๑,๐๐๐.๐๐ บำท
๒ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

พัสดุสำยกำรแพทย์
จ ำนวน ๒ รำยกำร ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๓ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองช่วยหำยใจ
ชนิดควบคุมปริมำตรและ
แรงดันพร้อม
เคร่ืองผลิตอำกำศชนิด
เคล่ือนย้ำยได้ 
ยี่ห้อ DRAGER รุ่น CARINA

จ ำนวน ๒๒ เคร่ือง ๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บำท

บ. เดรเกอร์ เมดิคัล    (ประเทศ
ไทย) จก.

บ.ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) จก.

บ.ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) จก.บ.ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) จก.

บ.ฟลิิปส์ (ประเทศไทย) จก.

 บ. เดรเกอร์ เมดิคัล    (ประเทศ
ไทย) จก.

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

ล ำดับที่
งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๔
จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองเอกซเรย์
ระบบหลอดเลือดแบบดิจิตอล
ระนำบเดียวและ
ระบบสร้ำงภำพ ๓ มิติ 
(Single Plane Digital 
Subtraction Angiography 
with 3D 
Angiography) ยี่ห้อ 
SIEMENS รุ่น Axiom 
Artis dTA SN.55383

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๑,๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๑,๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๑๗๖,๐๐๐.๐๐ บำท
๕ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองใส่แร่แบบเคร่ืองใส่แร่
แบบอัตรำแผ่
ปริมำณรังสีสูง(High Dose 
Rate) ยี่ห้อ IBT
 Bebig รุ่น Multi Source 
SN.481

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๑,๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๑,๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บำท

บ. กมลสุโกศล อเีล็คทริค จก.

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ก.ย..๖๐............................

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

 บ. กมลสุโกศล อเีล็คทริค จก.

ผจห.กวภ.พอ.
ล ำดับที่

บ. ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จก. บ. ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จก.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๖
จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์แบบ Multislice 
(Computed 
Tomography) ยี่ห้อ 
SIEMENS  รุ่น SOMATOM 
Definition AS + Excel 
Edition SN.65771

 จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๑,๗๒๔,๒๕๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๑,๗๒๔,๒๕๐.๐๐ บำท ๑,๗๒๔,๒๕๐.๐๐ บำท
๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๑,๘๔๒,๕๔๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๑,๘๔๒,๕๔๐.๐๐ บำท ๑,๘๔๒,๕๔๐.๐๐ บำท
๘

ชื้อน้ ำยำส ำหรับกำรตรวจทำง
โลหิตวิทยำ  จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๑,๕๑๙,๑๘๖.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๑,๕๑๙,๑๘๖.๐๐ บำท ๑,๕๑๙,๑๘๖.๐๐ บำท
ร.อ. โชคชัย ปิน่เงิน

น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.
ต.ค.๖๐

บ. เมดิทอป จก.

 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

บ. ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จก.

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

ล ำดับที่
งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ. ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จก.

 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

บ. เมดิทอป จก.


