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เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบส่ัง/
โดยสังเขป เลขที่ขออนุมติั

๑ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ธเนศพัฒนา จก. ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บ.ธเนศพัฒนา จก. ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๗/๖๒ฉ
๒ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอออร์ต้า จก. ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ บ.เอออร์ต้า จก. ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๓/๖๒ฉ.
๓ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑๙ รายการ ๔๒๐,๖๙๘.๐๐ ๔๒๐,๖๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๔๒๐,๖๙๘.๐๐ หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๔๒๐,๖๙๘.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๙๑/๖๒ฉ.
๔ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เวลิด์เมด อคีวปิเมน้ท์ จก. ๒๕,๐๐๐.๐๐ บ.เวลิด์เมด อคีวปิเมน้ท์ จก. ๒๕,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๘๗/๖๒ฉ.
๕ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน 2 รายการ ๒๑,๕๐๐.๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พีสแควร์ ซัพพลาย ๒๑,๕๐๐.๐๐ ร้าน พีสแควร์ ซัพพลาย ๒๑,๕๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๘๔/๖๒ฉ.
๖ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๙ รายการ ๑๘๕,๕๕๐.๐๐ ๑๘๕,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีนันทกลุ ๑๘๕,๕๕๐.๐๐ หจก.ศรีนันทกลุ ๑๘๕,๕๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๘๑/๖๒ฉ.
๗ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๕ รายการ ๒๘๖,๐๐๐.๐๐ ๒๘๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เทรนไซส์ จก. ๒๘๖,๐๐๐.๐๐ บ.เทรนไซส์ จก. ๒๘๖,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๔/๖๒ฉ.
๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ฟาโวริกา จก. ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บ.ฟาโวริกา จก. ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๕๖/๖๒ฉ.
๙ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เทรนไซส์ จก. ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บ.เทรนไซส์ จก. ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๕๗/๖๒ฉ.

๑๐ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอก็ซ์พลอริท ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ หจก.เอก็ซ์พลอริท ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๘๙/๖๒ฉ.
๑๑ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟายกรุ๊ป จก. ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บ.ควอลิฟายกรุ๊ป จก. ๔๕๕,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๘๘/๖๒ฉ.
๑๒ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอออร์ต้า จก. ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บ.เอออร์ต้า จก. ๔๔๑,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๗/๖๒ฉ.
๑๓ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอออร์ต้า จก. ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บ.เอออร์ต้า จก. ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖/๖๒ฉ.
๑๔ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล จก. ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บ.เบตเตอร์ เมดิคอล จก. ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๕/๖๒ฉ.
๑๕ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๑๙๓,๕๐๐.๐๐ ๑๙๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอโนวา่ จก. ๑๙๓,๕๐๐.๐๐ บ.ไบโอโนวา่ จก. ๑๙๓,๕๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๗๒/๖๒ฉ.
๑๖ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๓๘๔,๐๐๐.๐๐ ๓๘๔,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบตเตอร์ เมดิคอล จก. ๓๘๔,๐๐๐.๐๐ บ.เบตเตอร์ เมดิคอล จก. ๓๘๔,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๖/๖๒ฉ.
๑๗ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๑๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑๑๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอก็ซ์ จก. ๑๑๒,๕๐๐.๐๐ บ.อาร์เอก็ซ์ จก. ๑๑๒,๕๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๖๑/๖๒ฉ.
๑๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๙๒,๐๐๐.๐๐ ๙๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๙๒,๐๐๐.๐๐ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๙๒,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๗๙/๖๒ฉ.
๑๙ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑๗ รายการ ๑๙๗,๕๖๔.๐๐ ๑๙๗,๕๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เคอาร์เอม็ เอน็จเีนียร่ิง จก. ๑๙๗,๕๖๔.๐๐ บ.เคอาร์เอม็ เอน็จเีนียร่ิง จก. ๑๙๗,๕๖๔.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๙/๖๒ฉ.
๒๐ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ๖๑,๔๑๘.๐๐ ๖๑,๔๑๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยสตีล อนิดัสตร้ี จก. ๖๑,๔๑๘.๐๐ บ.ไทยสตีล อนิดัสตร้ี จก. ๖๑,๔๑๘.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๗๑/๖๒ฉ.
๒๑ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๓๙ รายการ ๑๓๓,๐๖๙.๐๐ ๑๓๓,๐๖๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๑๓๓,๐๖๙.๐๐ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๑๓๓,๐๖๙.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๙๐/๖๒ฉ.
๒๒ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๒๙ รายการ ๒๕๔,๔๐๙.๐๐ ๒๕๔,๔๐๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๒๕๔,๔๐๙.๐๐ หจก.เอม็ อ ีเวชภัณฑ์ ๒๕๔,๔๐๙.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๖๓/๖๒ฉ.
๒๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑๗ รายการ ๑๙๘,๓๙๕.๐๐ ๑๙๘,๓๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. ๑๙๘,๓๙๕.๐๐ บ.ดีเคเอสเอช จก. ๑๙๘,๓๙๕.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๖๕/๖๒ฉ.
๒๔ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๓ รายการ ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอก็ซ์ จก. ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ บ.อาร์เอก็ซ์ จก. ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๘๒/๖๒ฉ.
๒๕ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๘๓๖,๗๔๐.๐๐ ๘๓๖,๗๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. ๘๓๖,๗๔๐.๐๐ บ.ดีเคเอสเอช จก. ๘๓๖,๗๔๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๓๐/๖๒ฉ.
๒๖ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๑ รายการ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๘๐,๐๐๐.๐๐ หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๘๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๘๐/๖๒ฉ.
๒๗ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๒ รายการ ๒๒๔,๕๐๐.๐๐ ๒๒๔,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอก็ซ์ จก. ๒๒๔,๕๐๐.๐๐ บ.อาร์เอก็ซ์ จก. ๒๒๔,๕๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๖๗/๖๒ฉ.
๒๘ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๖ รายการ ๓๗,๗๓๔.๖๒ ๓๗,๗๓๔.๖๒ เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. ๓๗,๗๓๔.๖๒ บ.ดีเคเอสเอช จก. ๓๗,๗๓๔.๖๒ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๘๕๕/๖๑
๒๙ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๑๖,๘๕๒.๕๐ ๑๖,๘๕๒.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร์มาฮอพ จก. ๑๖,๘๕๒.๕๐ บ.ฟาร์มาฮอพ จก. ๑๖,๘๕๒.๕๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๑๖๘/๖๑
๓๐ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๙,๖๐๐.๐๐ ๙,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จก. ๙,๖๐๐.๐๐ บ.อาร์เอ็กซ์ จก. ๙,๖๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๑๘๒/๖๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน..........ธ.ค.๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

วธิซ้ืีอ/จา้งล าดับที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคางานจดัซ้ือ/จดัจา้ง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



๓๑ ซ้ือพัสดุสายการแพทย์ จ านวน ๔ รายการ ๒๑๓,๖๓๑.๐๐ ๒๑๓,๖๓๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท. ๒๑๓,๖๓๑.๐๐ รภท.ศอพท. ๒๑๓,๖๓๑.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๑/๖๒ฉ.
๓๒ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓๑๗,๔๗๕.๐๐ ๓๑๗,๔๗๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.มาสุ จก. ๓๑๗,๔๗๕.๐๐ บ.มาสุ จก. ๓๑๗,๔๗๕.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๐/๖๒ฉ.
๓๓ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔,๙๒๔.๑๔ ๔,๙๒๔.๑๔ เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท. ๔,๙๒๔.๑๔ รภท.ศอพท. ๔,๙๒๔.๑๔ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๗๓๕/๖๑
๓๔ ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ ๒๐๒,๘๐๐.๐๐ ๒๐๒,๘๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอน็พีเค เอน็เตอร์ไพร์สเทรดด้ิง จก. ๒๐๒,๘๐๐.๐๐ บ.เอน็พีเค เอน็เตอร์ไพร์สเทรดด้ิง จก. ๒๐๒,๘๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๐๙/๖๒ฉ.

๓๕ ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ ๓๕,๔๐๐.๐๐ ๓๕,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ๓๕,๔๐๐.๐๐ โรงงานเภสัชกรรมทหาร ๓๕,๔๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๓๖๑/๖๑
๓๖ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๔๘๙,๗๓๙.๐๐ ๔๘๙,๗๓๙.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. ๔๘๙,๗๓๙.๐๐ บ.ดีเคเอสเอช จก. ๔๘๙,๗๓๙.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๙๖/๖๒ฉ
๓๗ ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ ๓๙๘,๐๔๐.๐๐ ๓๙๘,๐๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ๓๙๘,๐๔๐.๐๐ บ.ซิลลิค ฟาร์มา จก. ๓๙๘,๐๔๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๑๑๕/๖๒ฉ
๓๘ จา้งเหมาบริการ

บ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์ควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

จ านวน ๑ รายการ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจแีอล ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บ.ไทยจแีอล ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๕๐/๖๒ฉ.

๓๙ จา้งเหมาบริการ
บ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์ควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
Konica รุ่น GXR-CAOS 
SN GBI16B1547

จ านวน ๑ รายการ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจแีอล ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บ.ไทยจแีอล ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๕๒/๖๒ฉ.

๔๐ จา้งเหมาบริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์
เป็นแบบดิจติอล Konica

จ านวน ๑ รายการ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจแีอล ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บ.ไทยจแีอล ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๕๑/๖๒ฉ.

๔๑ จา้งเหมาบริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์
เป็นแบบดิจติอล

จ านวน ๑ รายการ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจแีอล ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บ.ไทยจแีอล ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๖/๖๒ฉ.

๔๒ จา้งเหมาบริการ
บ ารุงรักษาระบบจดัเกบ็
และรับส่งขอ้มลูภาพ
ทางการแพทยแ์บบ
ดิจติอล

จ านวน ๑ รายการ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจแีอล ๙๖,๐๐๐.๐๐ บ.ไทยจแีอล ๙๖,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๕/๖๒ฉ.



๔๓ จา้งเหมาบริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองอา่น
และสัญญาณภาพ
เอกซเรยเ์ป็นระบบ
ดิจติอล

จ านวน ๑ รายการ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจแีอล ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บ.ไทยจแีอล ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๔๙/๖๒ฉ.

๔๔ จา้งเหมาบริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองอา่น
และสัญญาณภาพ
เอกซเรยเ์ป็นระบบ
ดิจติอล

จ านวน ๑ รายการ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทยจแีอล ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บ.ไทยจแีอล ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๕๗/๖๒ฉ.

๖๓ ซ้ือพัสดุใชส้ านักงาน จ านวน ๑๗ รายการ ๔๓,๙๙๗.๒๐ ๔๓,๙๙๗.๒๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไวท์เทค ๔๓,๙๙๗.๒๐ ร้าน ไวท์เทค ๔๓,๙๙๗.๒๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๐๙๔/๖๒ฉ.

๖๔ ซ้ือวสัดุอปุกรณ์ส านักงาน จ านวน ๒ รายการ ๗,๓๕๐.๐๐ ๗,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.ซี.เทรดด้ิง ๗,๓๕๐.๐๐ ร้าน เค.ซี.เทรดด้ิง ๗,๓๕๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๑๐๔/๖๑

๖๕ ซ้ือชอ้น ส้อม จ านวน ๑ รายการ ๕,๒๐๐.๐๐ ๕,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยเทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย ๕,๒๐๐.๐๐ ร้าน ไทยเทคนิคอล แอนด์ ซัพพลาย ๕,๒๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๐๘๖/๖๑

๖๖ ซ้ือหมกึพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๙ รายการ ๓๕,๖๐๐.๐๐ ๓๕,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๓๕,๖๐๐.๐๐ หจก.กอ่พงศ์ โอเอซัพพลาย ๓๕,๖๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๑๐๕/๖๑

๖๗ ซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร
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จ านวน ๓๐ รีม ๓,๙๙๐.๐๐ ๓,๙๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไวท์เทค ๓,๙๙๐.๐๐ ร้าน ไวท์เทค ๓,๙๙๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๒๕๐/๖๑

๖๘ ซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร จ านวน ๑๐๐ รีม ๙,๔๑๖.๐๐ ๙,๔๑๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไนซ์ล่ีเปเปอร์ ดีเวลลอป
เมน้ท์ จก.

๙,๔๑๖.๐๐ บ.ไนซ์ล่ีเปเปอร์ ดีเวลลอป
เมน้ท์ จก.

๙,๔๑๖.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๒๕๒/๖๑

๖๙ ซ้ือพัสดุส านักงาน ส.ส.ต. จ านวน ๕๐ รายการ ๑๔๙,๑๖๘.๐๐ ๑๔๙,๑๖๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไวท์เทค ๑๔๙,๑๖๘.๐๐ ร้าน ไวท์เทค ๑๔๙,๑๖๘.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๒๕๓/๖๑

๗๐ ซ้ือพัสดุส านักงาน ส.ส.ต. จ านวน ๒๙ รายการ ๑๗๗,๘๗๒.๐๐ ๑๗๗,๘๗๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เค.ซี.เทรดด้ิง ๑๗๗,๘๗๒.๐๐ ร้าน เค.ซี.เทรดด้ิง ๑๗๗,๘๗๒.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๒๖๓/๖๑

๗๑ ซ้ือกล่องกระจายสัญญาณ จ านวน ๑ กล่อง ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๓,๐๐๐.๐๐ หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๓,๐๐๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๓๒๔/๖๑

๗๒ ซ้ือวสัดุติดต้ังตาข่ายกัน
นกพิราบ

จ านวน ๕ รายการ ๖๘,๔๘๐.๐๐ ๖๘,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๖๘,๔๘๐.๐๐ หจก.เอน็.อนิเตอร์กรุ๊ป ๖๘,๔๘๐.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๓๒๙/๖๑

๗๓ ซ้ือพัสดุสายพลาธกิาร จ านวน ๑๕ รายการ ๖๑,๑๙๕.๐๐ ๖๑,๑๙๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทเทอร์เนิร์สแคร์ จก. ๖๑,๑๙๕.๐๐ บ.เบทเทอร์เนิร์สแคร์ จก. ๖๑,๑๙๕.๐๐ เป็นราคาที่เหมาะสม ๒๓๕๘/๖๑

๗๔ เคร่ืองตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคล่ืนเสียงความถี่สูงแบบ
มือถือ (Digital Color 

จ านวน ๑ ชุด ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ จก. ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเทค็ จก. ๖๒๐,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาที่เหมาะสม ๔/๖๒ b.

๗๕ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดใส่เส้น
เลือดเทยีม (A-V Set)

จ านวน ๑ ชุด ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

บ.เอออร์ต้า เมดิคอล จก. ๙๔๖,๐๐๐.๐๐ บ.เอออร์ต้า เมดิคอล จก. ๙๔๖,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาที่เหมาะสม ๕/๖๒ b.

๗๖ เคร่ืองตัดเชื่อมสายถุงโลหติ
แบบอัตโนมัติระบบ
ปราศจากเชื้อ

จ านวน ๑ เคร่ือง ๖๙๕,๕๐๐.๐๐ ๖๙๕,๕๐๐.๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ๔๔๙,๔๐๐.๐๐ เปน็ราคาที่เหมาะสม ๑๐/๖๒ b.



๗๗ เคร่ืองตรวจและวิเคราะห์
เคร่ืองช่วยฟัง

จ านวน ๑ เคร่ือง ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ ๕๔๕,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

บ.ออดิเมด จก. ๕๔๒,๐๐๐.๐๐ บ.ออดิเมด จก. ๕๔๒,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาที่เหมาะสม ๔๔/๖๒ b.

๗๘ ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูก
ขนาดเล็ก

จ านวน ๑ ชุด ๙๓๔,๖๑๐.๐๐ ๙๓๔,๖๑๐.๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

บ.บางกอกยูนิเทรด จก. ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บ.บางกอกยูนิเทรด จก. ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาที่เหมาะสม ๔๓/๖๒ b.

๗๙ เคร่ืองตรวจการได้ยินระดับ
ก้านสมอง (Auditory 
Brainstem Response)

จ านวน ๑ เคร่ือง ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

บ.ออดิเมด จก. ๑,๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บ.ออดิเมด จก. ๑,๔๙๗,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาที่เหมาะสม ๑๖/๖๒ b.

๘๐ กล้องส าหรับผ่าตัดตาพร้อม
อุปกรณ์

จ านวน ๑ ชุด ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

บ.บเีจเอช เมดิคอล จก. ๓,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บ.บเีจเอช เมดิคอล จก. ๓,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาที่เหมาะสม ๘/๖๒ b.

๘๑ ชุดเคร่ืองมือตอกตัดกระดูก จ านวน ๑ ชุด ๕๙๘,๙๘๐.๐๐ ๕๙๘,๙๘๐.๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

บ.บางกอกยูนิเทรด จก. ๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บ.บางกอกยูนิเทรด จก. ๕๙๕,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาที่เหมาะสม ๓๘/๖๒ b.

๘๒ เคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดัน 
(Ventitator,Volume,Time 
Cycled,Oxygen Powered)

จ านวน ๗ เคร่ือง ๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

บ.เกทเวย์ เฮลทแ์คร์ จก. ๓,๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บ.เกทเวย์ เฮลทแ์คร์ จก. ๓,๑๒๙,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาที่เหมาะสม ๒๐/๖๒ b.

๘๓ น้ ายาส าหรับการตรวจหา
สารชีวเคมีในเลือด

จ านวน ๒๙ รายการ ๑,๘๐๓,๕๙๒.๐๐ ๑,๘๐๓,๕๙๒.๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ๑,๘๐๓,๕๙๒.๐๐ บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. ๑,๘๐๓,๕๙๒.๐๐ เปน็ราคาที่เหมาะสม ๕๕/๖๒ b.


