
  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่ง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมัติ

1 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นแอนดพี เว็ท อินเตอรเทรด 13,200.00 หจก.เอ็นแอนดพี เว็ท อินเตอรเทรด 13,200.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๐๘/๖๒

2 ซื้อยา จํานวน ๕ รายการ 226,476.20 226,476.20 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 226,476.20 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 226,476.20 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๒๕/๖๒

3 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มเอ็มแอลเมดเทค 97,000.00 หจก.เอ็มเอ็มแอลเมดเทค 97,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๖๘/๖๒

4 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 62,800.00 62,800.00 เฉพาะเจาะจง    บ.เคเค ไซเอ็นทีฟค จก. 62,800.00 บ.เคเค ไซเอ็นทีฟค จก. 62,800.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๙๓/๖๒

5 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อารเอ็กซ จก. 84,000.00 บ.อารเอ็กซ จก. 84,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๘๗/๖๒

6 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 59,500.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง    บ.ไดมอนด เมดิคอล จก. 59,500.00    บ.ไดมอนด เมดิคอล จก. 59,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๘๕/๖๒

7 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จก. 81,000.00 บ.วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จก. 81,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๗๘/๖๒

8 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จก. 49,500.00 บ.วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จก. 49,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๔๙/๖๒

9 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง    บ.ไดมอนด เมดิคอล จก. 6,000.00    บ.ไดมอนด เมดิคอล จก. 6,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๗๒/๖๒

10 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จก. 120,000.00 บ.ทันตสยาม จก. 120,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๑๑/๖๒

11 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 54,500.00 54,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สไปโรเมด จก. 54,500.00 บ.สไปโรเมด จก. 54,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๑๙/๖๒

12 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 176,000.00 176,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพรม เมดิคอล จก. 176,000.00 บ.ไพรม เมดิคอล จก. 176,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๕๙/๖๒

13 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.จําเริญแพทยภัณฑ จก. 76,000.00 บ.จําเริญแพทยภัณฑ จก. 76,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๓๗/๖๒

14 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟตเนส เอ็กซเซลเลนซ จก. 50,000.00 บ.ฟตเนส เอ็กซเซลเลนซ จก. 50,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๓๒/๖๒

15 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท. 9,400.00 รภท.ศอพท. 9,400.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๙๕/๖๒

16 ซื้อน้ํายา จํานวน ๑ รายการ 47,250.00 47,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีแอลโฮลดิ้ง จก. 47,250.00 บ.พีซีแอลโฮลดิ้ง จก. 47,250.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๕๒/๖๒

17 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 460,000.00 460,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเดนท จก. 460,000.00 บ.สยามเดนท จก. 460,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๕๓/๖๒

18 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 438,000.00 438,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเดนท จก. 438,000.00 บ.สยามเดนท จก. 438,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๕๑/๖๒

19 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 77,040.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 77,040.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๕๒/๖๒

20 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง    บ.ทีแมน ฟารมา จก. 1,280.00    บ.ทีแมน ฟารมา จก. 1,280.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๔๕/๖๒

21 ซื้อสารเคมี จํานวน ๑ รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวลเท็ค เฮลธแคร จก. 15,000.00 บ.เวลเท็ค เฮลธแคร จก. 15,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๔๗/๖๒

22 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๓ รายการ 41,250.00 41,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จก. 41,250.00 บ.ไทยกอส จก. 41,250.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๑๕/๖๒

23 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 17,400.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 17,400.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๑๗/๖๒

24 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท. 12,400.00 รภท.ศอพท. 12,400.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๕๑/๖๒

25 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเวชั่น จก. 25,000.00 บ.อินโนเวชั่น จก. 25,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๓๕/๖๒

26 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 6,890.00 6,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 6,890.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 6,890.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๕๒/๖๒

27 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอนดิเนนเทิล-ฟารม จก. 5,600.00 บ.คอนดิเนนเทิล-ฟารม จก. 5,600.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๙๕/๖๒

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน..........พ.ค.๖๒............................
ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซื้อ/จางลําดับที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคางานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



28 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 107,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 107,000.00 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 107,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๗๔/๖๒

29 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ 47,100.00 47,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทันตสยาม จก. 47,100.00 บ.ทันตสยาม จก. 47,100.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๓/๖๒

30 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ 3,595.20 3,595.20 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 3,595.20 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 3,595.20 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๓/๖๒

31 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ 8,170.00 8,170.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอรต คอรปอเรชั่น จก. 8,170.00 บ.แอคคอรต คอรปอเรชั่น จก. 8,170.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๓/๖๒

32 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ 2,551.02 2,551.02 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอพีโซน จก. 2,551.02 บ.ทีโอพีโซน จก. 2,551.02 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๓/๖๒

33 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๕ รายการ 23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอดอนเท็กซ จก. 23,500.00 บ.โอดอนเท็กซ จก. 23,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๓/๖๒

34 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑๕ รายการ 82,850.00 82,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอพีโซน จก. 82,850.00 บ.ทีโอพีโซน จก. 82,850.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๗๓/๖๒

35 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 2,690.00 2,690.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 2,690.00 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 2,690.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๓๐/๖๒

36 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอคคิวเรท พลัส 65,000.00 หจก.แอคคิวเรท พลัส 65,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๖๗/๖๒

37 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง  บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล      

อีควิปเมนท จก.
45,000.00  บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล      

อีควิปเมนท จก.
45,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๐๙/๖๒

38 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 5,110.00 5,110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีด.ีเครื่องมือแพทย 5,110.00 หจก.พ.ีด.ีเครื่องมือแพทย 5,110.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๐๙/๖๒

39 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 10,830.00 10,830.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอปเปล โฮลดิ้ง จก. 10,830.00 บ.แอปเปล โฮลดิ้ง จก. 10,830.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๐๙/๖๒

40 ซื้ออาหารสําหรับผูปวยฝก

กลืน

จํานวน ๑ รายการ 4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 4,012.50 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 4,012.50 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๐๙/๖๒

41 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อายเซอรจิคอล จก. 220,000.00 บ.อายเซอรจิคอล จก. 220,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๔๗/๖๒

42 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 11,000.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 11,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๗๒/๖๒

43 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 20,865.00 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 20,865.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๕๐/๖๒

44 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 6,420.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 6,420.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๔๙/๖๒

45 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 107,909.50 107,909.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 107,909.50 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 107,909.50 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๕๑/๖๒

46 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง        บ.ยูเนี่ยนเมดดิคอล        

(ประเทศไทย) จก.

17,800.00        บ.ยูเนี่ยนเมดดิคอล        

(ประเทศไทย) จก.

17,800.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๕๒/๖๒

47 ซื้อยา จํานวน ๕ รายการ 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมนฟารมา จก.. 8,300.00 บ.ทีแมนฟารมา จก.. 8,300.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๘๐๘/๖๒

48 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 1,829.70 1,829.70 เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟารมาซูติคอล จก. 1,829.70 บ.สยามฟารมาซูติคอล จก. 1,829.70 เปนราคาที่เหมาะสม ๘๐๙/๖๒

49 ซื้อยาและเวชภัณฑ จํานวน ๔ รายการ 7,986.00 7,986.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 7,986.00 บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 7,986.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๗๐/๖๒

50 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 5,483.75 5,483.75 เฉพาะเจาะจง บ.หาญไทยฟารมา จก.. 5,483.75 บ.หาญไทยฟารมา จก.. 5,483.75 เปนราคาที่เหมาะสม ๘๘๐/๖๒

51 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 9,330.40 9,330.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 9,330.40 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 9,330.40 เปนราคาที่เหมาะสม ๘๘๑/๖๒

52 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ ๖,๔๘๐.๐๐ ๖,๔๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟารมา จก. ๖,๔๘๐.๐๐ บ.พรอส ฟารมา จก. ๖,๔๘๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๘๙๓/๖๒

53 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ ๓๘,๕๒๐.๐๐ ๓๘,๕๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. ๓๘,๕๒๐.๐๐ บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. ๓๘,๕๒๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๘๙๔/๖๒

54 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ ๔๒,๒๑๐.๐๐ ๔๒,๒๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 

จก.
๔๒,๒๑๐.๐๐ บ.เบอรลินฟารมาซูติคอลอินดัสตรี้ 

จก.
๔๒,๒๑๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๘๙๕/๖๒

55 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ ๑๕,๑๖๕.๐๐ ๑๕,๑๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาฮอพ จก. ๑๕,๑๖๕.๐๐ บ.ฟารมาฮอพ จก. ๑๕,๑๖๕.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๘๙๖/๖๒



56 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ ๒๕,๖๘๐.๐๐ ๒๕,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.พรอส ฟารมา จก. ๒๕,๖๘๐.๐๐ บ.พรอส ฟารมา จก. ๒๕,๖๘๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๘๙๗/๖๒

57 ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ ๔๘,๙๙๕.๓๐ ๔๘,๙๙๕.๓๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. ๔๘,๙๙๕.๓๐ บ.ซิลลิค ฟารมา จก. ๔๘,๙๙๕.๓๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๘๙๑/๖๒

58 ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ ๒๗,๖๕๙.๕๐ ๒๗,๖๕๙.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. ๒๗,๖๕๙.๕๐ บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. ๒๗,๖๕๙.๕๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๘๘๗/๖๒

59 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ ๙,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เซอรไคลฟ จก. ๙,๐๐๐.๐๐ บ.เซอรไคลฟ จก. ๙,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๙๖๙/๖๒

60 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ ๓๙,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จก. ๓๙,๐๐๐.๐๐ บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จก. ๓๙,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๗๗๔/๖๒

61 เครื่องควบคุมและปรับ

อุณหภูมิรางกายผูปวยโดยใช

แผนไฮโดรเจล

(Hypo-Hyperthermia)

จํานวน ๑ เครื่อง ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จก. ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บ.โซวิค จก. ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมะสม ๓๒๖/๖๒ฉ

62 จางตรวจทาง

หองปฏิบัติการภายนอก 

ตรวจหาสารตะกั่ว (EDTA 

BLOOD)

จํานวน ๑ รายการ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชั่นแนล ลาบอราทอรี่ 

แมเนจเมนคอรป จก.

๙๖,๐๐๐.๐๐ บ.โปรเฟสชั่นแนล ลาบอราทอรี่ 

แมเนจเมนคอรป จก.

๙๖,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๓๘/๖๒

63 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรยคเคลื่อนที่ 

C-Arm Fluoroscope (แบบ

ไมรวมอะไหล)

จํานวน ๑ รายการ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเมนส เฮสทแคร จก. ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บ.ซีเมนส เฮสทแคร จก. ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๗๕/๖๒

64 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรยควบคุม

ดวยระบบคอมพิวเตอร 

ยี่หอ Konica รุน 

GXR-CAOS

จํานวน ๑ รายการ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จก. ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บ.ไทย จี แอล จก. ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๕๒/๖๒

65 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องแปลงสัญญาณภาพ

เอกซเรยเปนแบบดิจิตอล 

Konica

จํานวน ๑ รายการ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จก. ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บ.ไทย จี แอล จก. ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๕๑/๖๒

66 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องแปลงสัญญาณภาพ

เอกซเรยเปนแบบดิจิตอล

จํานวน ๑ รายการ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จก. ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บ.ไทย จี แอล จก. ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๔๖/๖๒



67 จางเหมาบริการ

บํารุงรักษาระบบจัดเก็บ

และรับสงขอมูลภาพ

ทางการแพทยแบบดิจิตอล

จํานวน ๑ รายการ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จก. ๙๖,๐๐๐.๐๐ บ.ไทย จี แอล จก. ๙๖,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๔๕/๖๒

68 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรยควบคุม

ดวยระบบคอมพิวเตอร

ขนาด 300 MA

จํานวน ๑ รายการ ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็มซีไบโอเท็ค จก. ๙๐,๐๐๐.๐๐ บ.ซีเอ็มซีไบโอเท็ค จก. ๙๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๕๖/๖๒

69 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องแปลงสัญญาณภาพ

เอกซเรยเปนระบบดิจิตอล

จํานวน ๑ รายการ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จก. ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ บ.ไทย จี แอล จก. ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๕๗/๖๒

70 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรยทรวงอก

ระบบดิจิตอล

จํานวน ๑ รายการ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จก. ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ บ.โอเร็กซ เทรดดิ้ง จก. ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘/๖๒

71 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรยสองตรวจ

ระบบดิจิตอล Digital 

Fluoroscopy แบบไม

รวมอะไหล

จํานวน ๑ รายการ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็มซีไบโอเท็ค จก. ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ บ.ซีเอ็มซีไบโอเท็ค จก. ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๙/๖๒

72 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรย

คอมพิวเตอร CTSCAN 

(แบบไมรวมอะไหล) 

PHILIPS รุน MX4000 

DUALSINPDLM080019

จํานวน ๑ รายการ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ฮอสพิทอล เอสเสทส     แมเนจ

เมนท เซอรวิสส จก.

๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บ.ฮอสพิทอล เอสเสทส     แมเนจ

เมนท เซอรวิสส จก.

๒๑๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐/๖๒

73 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องแปลงสัญญาณภาพ

เอกซเรยเปนระบบดิจิตอล

จํานวน ๑ รายการ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จก. ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บ.ไทย จี แอล จก. ๑๔๑,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๗๔/๖๒



74 ซื้อพัสดุเพื่อใชในราชการ จํานวน ๗ รายการ ๘,๓๕๑.๘๐ ๘,๓๕๑.๘๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๘,๓๕๑.๘๐ หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๘,๓๕๑.๘๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๖๐/๖๒ฉ

75 ซื้อพัสดุใชสนับสนุนภารกิจ

 ศปพ.พอ.

จํานวน ๘ รายการ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทเทอรเนิรสแคร จก. ๖๐,๐๐๐.๐๐ บ.เบทเทอรเนิรสแคร จก. ๖๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๖๖/๖๒ฉ

76 ซื้อปมนูนคันโยก จํานวน ๑ อัน ๔,๕๔๗.๕๐ ๔,๕๔๗.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.สิรพงศ อินโนเวชั่น จก. ๔,๕๔๗.๕๐ บ.สิรพงศ อินโนเวชั่น จก. ๔,๕๔๗.๕๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๗๐/๖๒ฉ

77 ซื้อพัสดุหลักสูตรการ

บริหารงานสายแพทยชั้นสูง

จํานวน ๓๕ รายการ ๔๗,๙๘๔.๖๐ ๔๗,๙๘๔.๖๐ เฉพาะเจาะจง ราน ทริปเปล ๔๗,๙๘๔.๖๐ ราน ทริปเปล ๔๗,๙๘๔.๖๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๐/๖๒ฉ

78 ซื้ออุปกรณกีฬา จํานวน ๓ รายการ ๒,๙๑๕.๐๐ ๒,๙๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ทริปเปล ๒,๙๑๕.๐๐ ราน ทริปเปล ๒,๙๑๕.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๓/๖๒ฉ

79 ซื้อพัสดุใชราชการ จํานวน ๑๒ รายการ ๒,๕๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ไวทเทค ๒,๕๐๐.๐๐ ราน ไวทเทค ๒,๕๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๔/๖๒ฉ

80 ซื้อพัสดุใชราชการ จํานวน ๑๒ รายการ ๒๔,๖๓๐.๐๐ ๒๔,๖๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๒๔,๖๓๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๒๔,๖๓๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๔/๖๒ฉ

81 ซื้อพัสดุใชงานบําบัดรักษา

และฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติด

จํานวน ๔ รายการ ๑๕,๐๖๖.๐๐ ๑๕,๐๖๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ทริปเปล ๑๕,๐๖๖.๐๐ ราน ทริปเปล ๑๕,๐๖๖.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๕/๖๒ฉ

82 ซื้อพัสดุใชงานบําบัดรักษา

และฟนฟูสมรรถภาพผูติด

ยาเสพติด

จํานวน ๓ รายการ ๔,๙๔๐.๐๐ ๔,๙๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๔,๙๔๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๔,๙๔๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๕/๖๒ฉ

83 ซื้อพัสดุภารกิจบําบัดรักษา

และฟนฟู

จํานวน ๖ รายการ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ทริปเปล ๑๗,๐๐๐.๐๐ ราน ทริปเปล ๑๗,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๖/๖๒ฉ

84 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน ๖ รายการ ๑๒,๔๒๐.๐๐ ๑๒,๔๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๒,๔๒๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๒,๔๒๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๘/๖๒ฉ

85 ซื้อพัสดุหลักสูตรพล

พยาบาล รุน ๑๑๐

จํานวน ๕๐ รายการ ๖๐,๓๓๗.๐๐ ๖๐,๓๓๗.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๖๐,๓๓๗.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๖๐,๓๓๗.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๙/๖๒ฉ

86 ซื้อพรมดักฝุน จํานวน ๑๒ ผืน ๑,๗๔๐.๐๐ ๑,๗๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑,๗๔๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑,๗๔๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๐/๖๒ฉ

87 ซื้อจอคอมพิวเตอร จํานวน ๔ เครื่อง ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๘,๐๐๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๘,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๑/๖๕ฉ

88 ซื้อธงชาติไทย จํานวน ๑๕๐ ผืน ๒๒,๕๐๐.๐๐ ๒๒,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ทริปเปล ๒๒,๕๐๐.๐๐ ราน ทริปเปล ๒๒,๕๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๓/๖๒ฉ

89 ซื้อสติ๊กเกอร จํานวน ๑ รายการ ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ทริปเปล ๒,๔๐๐.๐๐ ราน ทริปเปล ๒,๔๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๖/๖๒ฉ

ร.อ.

     น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

                ม.ิย.๖๒

























  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่ง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมัติ

1 เครื่องเฝาติดตามการ

ทํางานสัญญาณชีพ ผูปวย

หลอดเลือดสมองชนิดขาง

เตียง

 ๓๐ เครื่อง 18,000,000.00 18,000,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.โชวิค จก 17,970,000.00 บ.โชวิค จก 17,970,000.00 ผูเสนอราคาต่ําสุด ๘๒/๖๒b

บ ออริจิเนเตอร จก. 18,000,000.00

2 เปลตักแบบ ๒ ทอน  ๒๒ เปล 539,000.00 539,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.อารเอ็กซ จก. 539,000.00 บ.อารเอ็กซ จก. 539,000.00 ผูเสนอราคาต่ําสุด ๕๑/๖๒b

บ. เมดิก ไลฟ จก. 561,000.00

3 ยา ATORVASTATIN ๔๐ 

MG film-coated tablet

๑,๕๐๐,๐๐๐ TB 37,449,900.00 37,449,900.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ. ซิลลิค ฟารมา จก. 37,396,500.00 บ. ซิลลิค ฟารมา จก. 37,396,500.00     ไดคะแนนสูงสุด      

(ใชเกณฑคะแนน+เกณฑ

คุณภาพ)

๗๒/๖๒b

บ. พรอสฟารมา จก. 6,527,000.00

     ร.อ.

             น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

                          ม.ิย.๖๒

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน..........พ.ค.๖๒............................

ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซื้อ/จางลําดับที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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