
  สขร.๑

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีใบส่ัง/
โดยสังเขป เลขท่ีขออนุมัติ

1 ซ้ือพัสดุสายแพทย์ จ านวน ๔ รายการ 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอคคิวเรทพลัส 24,500.00 หจก.แอคคิวเรทพลัส 24,500.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๗๘/๖๑
2 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 191,744.00 191,744.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. 191,744.00 บ.ดีเคเอสเอช จก. 191,744.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๘๗/๖๑
3 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 179,760.00 179,760.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 179,760.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 179,760.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๘๘/๖๑ฉ
4 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 494,714.50 494,714.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 494,714.50 บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 494,714.50 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๘๙/๖๑ฉ
5 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 391,192.00 391,192.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. 391,192.00 บ.ดีเคเอสเอช จก. 391,192.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๙๐/๖๑ฉ
6 ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอสถอินเตอร์แลปบอราทอรีส์ 2,461.00 บ.โอสถอินเตอร์แลปบอราทอรีส์ 2,461.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๙๑/๖๑ฉ 
7 ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. 62,500.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. 62,500.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๙๒/๖๑ฉ
8 ซ้ือหุ่นฝึกการกู้ชีพ จ านวน ๑ ตัว 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจ่ียรักษา จก. 10,000.00 บ.เจ่ียรักษา จก. 10,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๙๓/๖๑ฉ
9 ซ้ือพัสดุสายแพทย์ จ านวน ๒ รายการ 214,200.00 214,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีแอร์ไทย จก. 214,200.00 บ.ซีแอร์ไทย จก. 214,200.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๙๔/๖๑ฉ
10 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ จก. 6,500.00 บ.ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ จก. 6,500.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๙๕/๖๑ฉ
11 เคร่ืองกระตุกหัวใจ

อัตโนมัติพร้อมตู้
จ านวน ๒ ชุด 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจ่ียรักษา จก. 170,000.00 บ.เจ่ียรักษา จก. 170,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๙๖/๖๑ฉ

12 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์ 8,000.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์ 8,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๙๗/๖๑ฉ
13 ซ้ือพัสดุสายแพทย์ จ านวน ๗ รายการ 37,086.00 37,086.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์ 37,086.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์ 37,086.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๙๘/๖๑ฉ
14 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมนฟาร์มา จก. 25,600.00 บ.ทีแมนฟาร์มา จก. 25,600.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕๙๙/๖๑ฉ
15 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,300.00 องค์การเภสัชกรรม 8,300.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๖๐๐/๖๑ฉ
16 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. 12,000.00 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. 12,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๖๐๑/๖๑ฉ
17 ซ้ือยา จ านวน ๔ รายการ 215,538.00 215,538.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 215,538.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 215,538.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๖๐๒/๖๑ฉ
18 ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ 18,050.00 18,050.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 18,050.00 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 18,050.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๖๐๓/๖๑ฉ
19 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. 6,420.00 บ.ดีเคเอสเอช จก. 6,420.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๖๐๔/๖๑ฉ
20 ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ จก. 4,700.00 บ.ทีเอ็นพี เฮลท์แคร์ จก. 4,700.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๖๐๔/๖๑ฉ
21 จ้างเหมาบริการ

บ ารุงรักษาเคร่ืองช่วย
หายใจเด็ก

จ านวน ๑ เคร่ือง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นโดเมด เซอร์วิส จก. 30,000.00 บ.เอ็นโดเมด เซอร์วิส จก. 30,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๑๔/๖๒จฉ.

22 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองช่วยหายใจเด็กชนิด
ความถ่ีสูง

จ านวน ๒ เคร่ือง 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นโดเมด เซอร์วิส จก. 75,000.00 บ.เอ็นโดเมด เซอร์วิส จก. 75,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๑๓/๖๒จฉ.

23 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองช่วยหายใจเด็กชนิด
ความถ่ีสูง

จ านวน ๓ เคร่ือง 297,000.00 297,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นโดเมด เซอร์วิส จก. 297,000.00 บ.เอ็นโดเมด เซอร์วิส จก. 297,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๑๒/๖๒จฉ.

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน..........ก.ย.๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซ้ือ/จ้างล าดับท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคางานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ



24 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง

จ านวน ๒ เคร่ือง 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยีอื เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

500,000.00 บ.ยีอื เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

500,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๓๓/๖๒จฉ.

25 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ชนิด สไปรัล

จ านวน ๑ เคร่ือง 321,000.00 321,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยีอื เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

321,000.00 บ.ยีอื เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

321,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๐๓/๖๒จฉ.

26 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี
ระบบดิจิตอล

จ านวน ๑ เคร่ือง 421,312.00 421,312.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยีอื เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

421,312.00 บ.ยีอื เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

421,312.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๐๑/๖๒จฉ.

27 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองช่วยบ าบัดทดแทน
การท างานของไตชนิด
ต่อเน่ือง

จ านวน ๑ เคร่ือง 29,853.00 29,853.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 29,853.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 29,853.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๓๕/๖๒จฉ.

28 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ชุดฟ้ืนฟูสมรรถภาพการ
ท างานของหัวใจ

จ านวน ๑ เคร่ือง 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนต์เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จก. 26,000.00 บ.เซนต์เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จก. 26,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๑๐/๖๒จฉ.

29 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองตรวจสมรรถภาพ
การท างานของหัวใจขณะ
ออกก าลังกาย

จ านวน ๑ เคร่ือง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซนต์เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จก. 60,000.00 บ.เซนต์เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จก. 60,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๐๙/๖๒จฉ.

30 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองวัดการตีบ/ตันของ
หลอดเลือดแดง(ABI)

จ านวน ๑ เคร่ือง 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไดนามิค ซีสเท็มส์ 45,000.00 หจก.ไดนามิค ซีสเท็มส์ 45,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๐๘/๖๒จฉ.

31 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองกรองน้ าชนิด
เคล่ือนท่ีได้ส าหรับไตเทียม

จ านวน ๑ เคร่ือง 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.วอเทค จก. 19,500.00 บ.วอเทค จก. 19,500.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๒๙/๖๒จฉ.

32 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองล้างและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพตัวกรองไต
เทียม

จ านวน ๑ เคร่ือง 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีวีพีเมดิคอล เทคโนโลยี จก. 16,050.00 บ.ซีวีพีเมดิคอล เทคโนโลยี จก. 16,050.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๒๘/๖๒จฉ.

33 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองไตเทียม

จ านวน ๑๙ เคร่ือง 74,480.00 74,480.00 เฉพาะเจาะจง บ.เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จก.

74,480.00 บ.เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จก.

74,480.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๒๗/๖๒จฉ.

34 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองส่งหลอดบรรจุเลือด
เพ่ือตรวจทางพยาธิกรรม
แบบสุญญากาศ

จ านวน ๑ สถานี 46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอลิมเปียไทย จก. 46,545.00 บ.โอลิมเปียไทย จก. 46,545.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๒๖/๖๒จฉ.



35 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์ช่องปาก
และกระโหลกศีรษะแบบ 
Digital และระบบสร้าง
ภาพสามมิติพร้อมอุปกรณ์

จ านวน ๑ เคร่ือง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเด้นท์ จก. 30,000.00 บ.สยามเด้นท์ จก. 30,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๒๓/๖๒จฉ.

36 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองช่วยหายใจขนาดเล็ก
ชนิดเคล่ือนย้าย

จ านวน ๔ เคร่ือง 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีพีเมดิคอล จก. 23,600.00 บ.บีพีเมดิคอล จก. 23,600.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๒๒/๖๒จฉ.

37 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองก าเนิดไอน้ า

จ านวน ๒ เคร่ือง 363,800.00 363,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.บุญเย่ียมและสหาย จก. 363,800.00 บ.บุญเย่ียมและสหาย จก. 363,800.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๒๑/๖๒จฉ.

38 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมด้วยแรงดัน ๒ ระดับ

จ านวน ๕ เคร่ือง 203,300.00 203,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอมดีอี 203,300.00 หจก.เอมดีอี 203,300.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๑๙/๖๒จฉ.

39 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้า
ภายในหัวใจ

จ านวน ๑ เคร่ือง 375,000.00 375,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. 375,000.00 บ.เมดิคอล โซลูช่ันส์ จก. 375,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๒๑/๖๒จฉ.

40 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรและความ
ดัน พร้อมวัดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์

จ านวน ๒ เคร่ือง 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง      บ.เดรเกอร์เมดิคัล     
(ประเทศไทย) จก.

140,000.00      บ.เดรเกอร์เมดิคัล     
(ประเทศไทย) จก.

140,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๑๗/๖๒จฉ.

41 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ระบบผลิตอากาศอัดทาง
การแพทย์

จ านวน ๑ งาน 47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเอสซีจี อินเตอร์โปร 
(เอเซีย) จก.

47,080.00 บ.เอเอสซีจี อินเตอร์โปร 
(เอเซีย) จก.

47,080.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๐๗/๖๒จฉ.

42 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองฟอกอากาศทาง
การแพทย์

จ านวน ๒๙ เคร่ือง 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซายน์เทค จก. 31,030.00 บ.ซายน์เทค จก. 31,030.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๐๖/๖๒จฉ.

43 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองวัดปริมาณสาร
กัมมันตรังสีท่ีต่อมไทรอยด์

จ านวน ๑ เคร่ือง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ 
(ประเทศไทย) จก.

30,000.00 บ.หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ 
(ประเทศไทย) จก.

30,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๐๕/๖๒จฉ.

44 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ือง X-Ray Apparatus
 Set,Radiographic,Unit 
150 KVP 640 mAs

จ านวน ๑ เคร่ือง 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จก. 75,000.00 บ.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จก. 75,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๐๔/๖๒จฉ.

45 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองปอดหัวใจเทียม

จ านวน ๒ เคร่ือง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. 32,100.00 บ.ดีเคเอสเอช จก. 32,100.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๓๑/๖๒จฉ.



46 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ระบบผลิตน้ าบริสุทธ์ิ
ส าหรับฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียม

จ านวน ๑ ระบบ 345,706.30 345,706.30 เฉพาะเจาะจง บ.เออร์วิง คอร์ปอเรช่ัน จก. 345,706.30 บ.เออร์วิง คอร์ปอเรช่ัน จก. 345,706.30 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๓๒/๖๒จฉ.

47 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองกรองน้ าชนิด
เคล่ือนท่ีได้ส าหรับไตเทียม
ระบบ RO REOS-15H

จ านวน ๑ เคร่ือง 348,950.00 348,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.อีออนเมด จก. 348,950.00 บ.อีออนเมด จก. 348,950.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๓๐/๖๒จฉ.

48 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ระบบการจัดเก็บข้อมูลการ
ส่องกล้องฯ

จ านวน ๔ ชุด 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง     บ.ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส      
เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

128,400.00     บ.ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส      
เอ็นเตอร์ไพรส์ จก.

128,400.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๓๖/๖๒จฉ.

49 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองไตเทียม B BRAUN

จ านวน ๒ เคร่ือง 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อีออนเมด จก. 42,000.00 บ.อีออนเมด จก. 42,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๐๔/๖๒จฉ.

50 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรและความ
ดันชนิดมีระบบหย่าเคร่ือง
อัตโนมัติ

จ านวน ๑ เคร่ือง 35,740.00 35,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.อีฟอร์แอลเอม จก. 35,740.00 บ.อีฟอร์แอลเอม จก. 35,740.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๑๕/๖๒จฉ.

51 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรและ
แรงดันชนิดมีระบบหย่า
เคร่ือง

จ านวน ๑ เคร่ือง 18,520.00 18,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.อีฟอร์แอลเอม จก. 18,520.00 บ.อีฟอร์แอลเอม จก. 18,520.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๑๖/๖๒จฉ.

52 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง

จ านวน ๑ เคร่ือง 320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟิลิปส์ จก. 320,000.00 บ.ฟิลิปส์ จก. 320,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๒๐/๖๒จฉ.

53 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองล้างตัวกรองไตเทียม
อัตโนมัติ

จ านวน ๑ เคร่ือง 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จก. 19,260.00 บ.เมดิทอป จก. 19,260.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๓๗/๖๒จฉ.

54 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองส่งหลอดบรรจุเลือด
เพ่ือตรวจทางพยาธิกรรม
แบบสุญญากาศ

จ านวน ๑ งาน 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ 
เซอร์วิส จก.

88,275.00 บ.เทคนิเคิล ซัพพอร์ท แอนด์ 
เซอร์วิส จก.

88,275.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๒๔/๖๒จฉ.



55 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธ์ิแบบ
อัตโนมัติชนิดเคล่ือนท่ีได้ 
ส าหรับเคร่ืองไตเทียม

จ านวน ๑ เคร่ือง 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จก. 16,050.00 บ.เมดิทอป จก. 16,050.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๓๘/๖๒จฉ.

56 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์ระบบ
ทางเดินอาหารและไขสัน
หลังดิจิตอล ชนิดควบคุม
ระยะไกล

จ านวน ๑ เคร่ือง 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอช เมดิคอล จก. 120,000.00 บ.บีเจเอช เมดิคอล จก. 120,000.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๐๐๒/๖๒จฉ.

57 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๑๕ รายการ ๙๘,๗๓๐.๐๐ ๙๘,๗๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๙๘,๗๓๐.๐๐ หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๙๘,๗๓๐.๐๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๒๖๗/๖๑ฉ.
58 ซ้ือหมึกพิมพ์ส านักงาน จ านวน ๓ รายการ ๑๖,๐๑๒.๘๐ ๑๖,๐๑๒.๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๑๖,๐๑๒.๘๐ หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๑๖,๐๑๒.๘๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๒๑/๖๑ฉ.

59 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน ๕๐๐ รีม ๔๗,๐๘๐.๐๐ ๔๗,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จก.

๔๗,๐๘๐.๐๐ บ.ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จก.

๔๗,๐๘๐.๐๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๒๓/๖๑ฉ.

60 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A5 จ านวน ๕๐๐ รีม ๒๔,๖๑๐.๐๐ ๒๔,๖๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จก.

๒๔,๖๑๐.๐๐ บ.ไนซ์ล่ี เปเปอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จก.

๒๔,๖๑๐.๐๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๒๒/๖๑ฉ.

61 ซ้ือม้าน่ังพักคอย จ านวน ๓ ตัว 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้ังย่งฮ่ัวเฮง 13,482.00 หจก.ต้ังย่งฮ่ัวเฮง 13,482.00 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๑๖/๖๑ฉ.

62 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน ๘ รายการ ๒๕,๗๖๘.๐๐ ๒๕,๗๖๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๒๕,๗๖๘.๐๐ หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๒๕,๗๖๘.๐๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๒๕/๖๑ฉ.

63 ซ้ือวัสดุซ่อมแซม
อาคารภายใน พอ.

จ านวน ๑๕ รายการ ๙๙,๒๕๔.๖๖ ๙๙,๒๕๔.๖๖ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นอินเตอร์กรุ๊ป ๙๙,๒๕๔.๖๖ หจก.เอ็นอินเตอร์กรุ๊ป ๙๙,๒๕๔.๖๖ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๒๙/๖๑ฉ.

64 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์การฝึก
สายส่ือสาร
อิเล็กทรอนิกส์

จ านวน ๑ รายการ ๖๒,๗๐๐.๐๐ ๖๒,๗๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นอินเตอร์กรุ๊ป ๖๒,๗๐๐.๐๐ หจก.เอ็นอินเตอร์กรุ๊ป ๖๒,๗๐๐.๐๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๕๐/๖๑ฉ.

65 ซ้ือพัสดุครุภัณฑ์ใช้
ส านักงาน

จ านวน ๒ รายการ ๑๖,๑๙๙.๘๐ ๑๖,๑๙๙.๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นอินเตอร์กรุ๊ป ๑๖,๑๙๙.๘๐ หจก.เอ็นอินเตอร์กรุ๊ป ๑๖,๑๙๙.๘๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๒๗/๖๑ฉ.

66 ซ้ือกระดาษส าหรับ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

จ านวน ๑,๐๐๐ ม้วน ๑๒,๘๔๐.๐๐ ๑๒,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โรงงานกระดาษบางปะอิน จก. ๑๒,๘๔๐.๐๐ บ.โรงงานกระดาษบางปะอิน จก. ๑๒,๘๔๐.๐๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๑๕/๖๑ฉ.



67 ซ้ือวัสดุซ่อมแซมป้อม
ยามรักษาการณ์

จ านวน ๒๙ รายการ ๙๓,๘๘๑.๗๗ ๙๓,๘๘๑.๗๗ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป ๙๓,๘๘๑.๗๗ หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป ๙๓,๘๘๑.๗๗ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๖๘/๖๑ฉ.

68 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ซ่อม
พ้ืนห้องประชุม ๒

จ านวน ๒ รายการ ๖๘,๗๙๔.๕๘ ๖๘,๗๙๔.๕๘ เฉพาะเจาะจง หจก.อนันต์ มงคลชัย ๖๘,๗๙๔.๕๘ หจก.อนันต์ มงคลชัย ๖๘,๗๙๔.๕๘ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๖๗/๖๑ฉ.

69 ซ้ือพัสดุส านักงาน จ านวน ๑๒ รายการ ๓๘,๖๓๐.๗๐ ๓๘,๖๓๐.๗๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไวท์เทค ๓๘,๖๓๐.๗๐ ร้าน ไวท์เทค ๓๘,๖๓๐.๗๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓๘๖/๖๑ฉ.

70 ซ้ือหนังสือ จ านวน ๒๑ รายการ ๒๘,๗๐๔.๐๐ ๒๘,๗๐๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.บุ๊คเน็ต จก. ๒๘,๗๐๔.๐๐ บ.บุ๊คเน็ต จก. ๒๘,๗๐๔.๐๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๔๒๗/๖๑ฉ.

71 ซ้ือพัสดุใช้ส านักงาน จ านวน ๒๕ รายการ ๘๒,๑๓๕.๐๐ ๘๒,๑๓๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๘๒,๑๓๕.๐๐ หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๘๒,๑๓๕.๐๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๔๗๖/๖๑ฉ.

72 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ติดต้ัง
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

จ านวน ๑๗ รายการ ๒๗,๕๔๖.๒๑ ๒๗,๕๔๖.๒๑ เฉพาะเจาะจง ร้าน เสริมศิริซัพพลาย ๒๗,๕๔๖.๒๑ ร้าน เสริมศิริซัพพลาย ๒๗,๕๔๖.๒๑ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๔๗๕/๖๑ฉ.

73 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อม
ระบบไฟฟ้าในอาคาร

จ านวน ๑๑ รายการ ๒๓,๒๓๑.๐๕ ๒๓,๒๓๑.๐๕ เฉพาะเจาะจง ร้าน เสริมศิริซัพพลาย ๒๓,๒๓๑.๐๕ ร้าน เสริมศิริซัพพลาย ๒๓,๒๓๑.๐๕ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๕๙๘/๖๑ฉ.

74 ซ้ือพัสดุส านักงาน จ านวน ๒๖ รายการ ๙๓,๘๖๖.๐๐ ๙๓,๘๖๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไวท์เทค ๙๓,๘๖๖.๐๐ ร้าน ไวท์เทค ๙๓,๘๖๖.๐๐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๖๗๙/๖๑ฉ.

            ร.อ.โชคชัย  ป่ินเงิน
 น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

     ต.ค.๖๑



  สขร.๑

เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีใบส่ัง/
โดยสังเขป เลขท่ีขออนุมัติ

1 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดโรงพยาบาลภูมิพล 
อดุลยเดช กรมแพทย์ 
ทหารอากาศ

จ านวน ๑ งาน 51,672,000 51,672,000 ประกวดราคา
e-bidding

บ.นิวอินเตอร์เนช่ันแนลเยนเนอรัล 
จก.

51,672,000 บ.นิวอินเตอร์เนช่ันแนลเยนเนอรัล 
จก.

51,672,000 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑/๖๒ b.

2 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารกองเวช
ศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์
ทหารอากาศ

จ านวน ๑ งาน 948,105.60 948,105.60 ประกวดราคา
e-bidding

บ.มารีน  ยูนิคลีน จก. 948,105.60 บ.มารีน  ยูนิคลีน จก. 948,105.60 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๒/๖๒ b.

3 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองใส่แร่แบบอัตราแผ่
ปริมาณรังสีสูง(High Dose
 Rate)

จ านวน ๑ เคร่ือง 1,565,550 1,565,550 ประกวดราคา
e-bidding

บ.กมลสุโกศล อีเล็คทริค จก. 1,565,550 บ.กมลสุโกศล อีเล็คทริค จก. 1,565,550 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๓/๖๒ b.

4 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์จ าลองภาพ 
(3D CT SIMULATOR)

จ านวน ๑ เคร่ือง 1,900,000 1,900,000 ประกวดราคา
e-bidding

   บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์      
(ประเทศไทย) จก.

1,900,000    บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์      
(ประเทศไทย) จก.

1,900,000 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๔/๖๒ b.

5 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองถ่ายภาพอวัยวะสาม
มิติทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 ชนิด ๒ หัวตรวจ

จ านวน ๑ เคร่ือง 968,000 968,000 ประกวดราคา
e-bidding

   บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์      
(ประเทศไทย) จก.

968,000    บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์      
(ประเทศไทย) จก.

968,000 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๕/๖๒ b.

6 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์ระบบ
ดิจิตอล(Digital 
Radiography System) 
ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ

จ านวน ๑ เคร่ือง 696,570 696,570 ประกวดราคา
e-bidding

   บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์      
(ประเทศไทย) จก.

696,570    บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์      
(ประเทศไทย) จก.

696,570 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๖/๖๒ b.

7 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์เต้านม
พร้อมชุดเจาะช้ินเน้ือระบบ
ดิจิตอล

จ านวน ๑ เคร่ือง 696,570 696,570 ประกวดราคา
e-bidding

   บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์      
(ประเทศไทย) จก.

696,570    บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์      
(ประเทศไทย) จก.

696,570 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๗/๖๒ b.

8 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์แบบ 
Multislice (Computed  
Tomography)

จ านวน ๑ เคร่ือง 1,724,250 1,724,250 ประกวดราคา
e-bidding

บ.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จก. 1,724,250 บ.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จก. 1,724,250 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๘/๖๒ b.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน..........ก.ย.๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซ้ือ/จ้างล าดับท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



9 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง

จ านวน ๓ เคร่ือง 960,000 960,000 ประกวดราคา
e-bidding

   บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์      
(ประเทศไทย) จก.

960,000    บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์      
(ประเทศไทย) จก.

960,000 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๙/๖๒ b.

10 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
(Computed 
Radiography) และ
เคร่ืองเอกซเรย์ระบบ
ดิจิตอล (Digital 
Radiography)

 จ านวน ๑ เคร่ือง 3,230,000 3,230,000 ประกวดราคา
e-bidding

บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 3,230,000 บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 3,230,000 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๐/๖๒ b.

11 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ตรวจสวนหัวใจและหลอด
เลือด พร้อมเคร่ืองแสดง
ข้อมูลด้านไฟฟ้าและการ
ไหลเวียนของหัวใจและ
หลอดเลือดพร้อมระบบ
บันทึกข้อมูล

จ านวน ๑ ชุด 1,391,000 1,391,000 ประกวดราคา
e-bidding

บ.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จก. 1,391,000 บ.ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จก. 1,391,000 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๑/๖๒ b.

12 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรและ
แรงดันด้วยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์

จ านวน ๔๖ เคร่ือง 2,680,466 2,680,466 ประกวดราคา
e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี 2,680,466 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี 2,680,466 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๒/๖๒ b.

13 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมปริมาตรและ
แรงดันพร้อมเคร่ืองผลิต
อากาศชนิดเคล่ือนย้ายได้

จ านวน ๒๒ เคร่ือง 1,177,000 1,177,000 ประกวดราคา
e-bidding

บ.เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จก. 1,177,000 บ.เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จก. 1,177,000 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๓/๖๒ b.

14 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี
ระบบดิจิตอล (Mobile 
Digital Radiography)

 จ านวน ๑ เคร่ือง 680,250 680,250 ประกวดราคา
e-bidding

บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 680,250 บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 680,250 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๔/๖๒ b.

15 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์ระบบ
ดิจิตอล (Digital 
Radiography System) 
ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ

 จ านวน ๑ เคร่ือง 963,000 963,000 ประกวดราคา
e-bidding

บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 963,000 บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 963,000 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๕/๖๒ b.



16 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ชุดระบบการจัดเก็บและ
เรียกแสดงภาพทางรังสี 
ด้วยระบบดิจิตอล (PACS)

 จ านวน ๑ ชุด 599,200 599,200 ประกวดราคา
e-bidding

บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 599,200 บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 599,200 เป็นราคาท่ีเหมาะสม ๑๖/๖๒ b.

น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
     ต.ค.๖๑

               ร.อ.โชคชัย  ป่ินเงิน
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