
  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔๐๐,๑๘๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๔๐๐,๑๘๐.๐๐ บำท ๔๐๐,๑๘๐.๐๐ บำท
๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๖๐,๕๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๖๐,๕๐๐.๐๐ บำท ๑๖๐,๕๐๐.๐๐ บำท
๓ ซ้ือเวชภัณฑ์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑,๐๒๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑,๐๒๐.๐๐ บำท ๑,๐๒๐.๐๐ บำท
๔ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๕,๔๔๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕,๔๔๐.๐๐ บำท ๕,๔๔๐.๐๐ บำท
๕ ซ้ือยำ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๓,๗๕๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๓,๗๕๐.๐๐ บำท ๓,๗๕๐.๐๐ บำท
๖ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๑,๔๖๑ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๑,๔๖๑.๐๐ บำท ๑๑,๔๖๑.๐๐ บำท
๗ ซ้ือยำ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๑,๔๓๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑,๔๓๐.๐๐ บำท ๑,๔๓๐.๐๐ บำท
๘ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๕,๕๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๕,๕๐๐.๐๐ บำท ๕,๕๐๐.๐๐ บำท
๙ ซ้ืออะไหล่ จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๒,๒๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๒,๒๐๐.๐๐ บำท ๑๒,๒๐๐.๐๐ บำท
๑๐ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๗๐,๙๘๖ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม

๑๗๐,๙๘๖.๐๐  บำท ๑๗๐,๙๘๖.๐๐  บำท

บ.ดีเคเอสเอช จก.

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์

หจก.แอดคิวแรทพลัส

บ.เพ็ทเวิลด์เซ็นเตอร์ จก.

บ.โอสถอินเตอร์ แลบอรำทอร่ี จก.

บ.เพ็ทเวิลด์เซ็นเตอร์ จก.บ.เพ็ทเวิลด์เซ็นเตอร์ จก.

บ.โอสถอินเตอร์ แลบอรำทอร่ี จก.

บ.เพ็ทเวิลด์เซ็นเตอร์ จก.

หจก.แอดคิวแรทพลัส

หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ์

บ.ดีเคเอสเอช จก.

บ.เพ็ทเวิลด์เซ็นเตอร์ จก. บ.เพ็ทเวิลด์เซ็นเตอร์ จก.

ร้ำนเอแอนด์เอส

บ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอลบ.เบอร์ลินฟำร์มำซูติคอล

ร้ำนเอแอนด์เอส

บ.ดีเคเอสเอช จก.

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.ดีเคเอสเอช จก.

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑๑ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม
๑๙๒,๐๐๐  บำท ๑๙๒,๐๐๐  บำท

๑๒ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๔,๕๕๒.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เปน็รำคำที่เหมำะสม
๑๔,๕๕๒  บำท ๑๔,๕๕๒  บำท

๑๓ ซ้ือเคร่ืองมือแพทย์ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๘๔,๐๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๘๔,๐๐๐  บำท ๘๔,๐๐๐  บำท

๑๔ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔,๐๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๔,๐๐๐.๐๐  บำท ๔,๐๐๐.๐๐  บำท

๑๕ จ้ำงซ่อมภำยนอก จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๒,๙๙๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๒,๙๙๐.๐๐  บำท ๑๒,๙๙๐.๐๐  บำท

๑๖ จ้ำงซ่อมภำยนอก จ ำนวน ๑ รำยกำร ๑๘๕,๓๙๘.๙๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๘๕,๓๙๘.๙๐ บำท ๑๘๕,๓๙๘.๙๐ บำท

๑๗ ซ้ืออุปกรณ์ใช้รำชกำร จ ำนวน ๗ รำยกำร ๗๓,๑๓๖.๖๔ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๗๓,๑๓๖.๖๔ บำท ๗๓,๑๓๖.๖๔ บำท

๑๘ ซ้ือวัสดุใช้ในกำรประชุม จ ำนวน ๔ รำยกำร ๑๑,๒๐๘.๐๔ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๑,๒๐๘.๐๔ บำท ๑๑,๒๐๘.๐๔ บำท

๑๙ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๑๒,๙๘๙.๘๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๒,๙๘๙.๘๐ บำท ๑๒,๙๘๙.๘๐ บำท

๒๐ ซ้ือวัสดุใช้ในงำนนิรภัยภำคพืน้ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๙,๖๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ ร้ำนไวท์เทค ร้ำนไวท์เทค เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๙,๖๐๐.๐๐ บำท ๙,๖๐๐.๐๐ บำท

๒๑ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมอำคำรวิจัย จ ำนวน ๗ รำยกำร ๖๘,๔๔๗.๙๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๖๘,๔๔๗.๙๐ บำท ๖๘,๔๔๗.๙๐ บำท

หจก.เอ็กพลอริท หจก.เอ็กพลอริท

หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย

หจก.เอ็น.อิน เตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อิน เตอร์กรุ๊ป

บ.โปลิฟำร์ม จก. บ.โปลิฟำร์ม จก.

บ.สเปซเมด จก. บ.สเปซเมด จก.

หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย

หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย

บ.โอลิมปัส จก. บ.โอลิมปัส จก.

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

บ.แคสป้ำฟำร์มำซูติคอล บ.แคสป้ำฟำร์มำซูติคอล

ผจห.กวภ.พอ.
งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ

บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย)จก.

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค.๖๐............................

ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๒๒ ซ้ือวัสดุซ่อมป้ำยหน่วยงำน จ ำนวน ๓ รำยกำร ๓๕,๑๔๙.๕๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๓๕,๑๔๙.๕๐ บำท ๓๕,๑๔๙.๕๐ บำท

๒๓ ซ้ือหมึกใช้กับเคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน ๖ กล่อง ๑๖,๐๕๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๖,๐๕๐.๐๐ บำท ๑๖,๐๕๐.๐๐ บำท

๒๔ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน ๓๐ กล่อง ๗๒,๒๒๕.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๗๒,๒๒๕.๐๐ บำท ๗๒,๒๒๕.๐๐ บำท

๒๕ ซ้ือหมึกพมิพใ์ช้กบัคอมพวิเตอร์ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๒๙,๒๑๑.๗๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๒๙,๒๑๑.๗๐ บำท ๒๙,๒๑๑.๗๐ บำท

๒๖ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม จ ำนวน ๑๙ รำยกำร ๗๙,๕๐๐.๒๙ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๗๙,๕๐๐.๒๙ บำท ๗๙,๕๐๐.๒๙ บำท

๒๗ ซ้ือพสัดุซ่อมแซมห้องน้ ำชั้น ๒ จ ำนวน ๑๓ รำยกำร ๔๙,๔๕๐.๔๑ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๔๙,๔๕๐.๔๑ บำท ๔๙,๔๕๐.๔๑ บำท

๒๘ ซ้ือพัสดุเพือ่ใช้ซ่อมแซม จ ำนวน ๙ รำยกำร ๔๐,๓๒๒.๑๘ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
เคำน์เตอร์ห้องประชุม ๔๐,๓๒๒.๑๘ บำท ๔๐,๓๒๒.๑๘ บำท

๒๙ ซ้ือแผ่นกรองอำกำศ จ ำนวน ๓ รำยกำร ๖๙,๕๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๖๙,๕๐๐.๐๐ บำท ๖๙,๕๐๐.๐๐ บำท

๓๐ ซ้ือวสัดุซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน ๑๐ รำยกำร ๒๑,๐๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๒๑,๐๐๐.๐๐ บำท ๒๑,๐๐๐.๐๐ บำท

๓๑ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมสุขภัณฑ์ จ ำนวน ๔ รำยกำร ๑๐,๗๑๘.๙๖ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๐,๗๑๘.๙๖ บำท ๑๐,๗๑๘.๙๖ บำท

๓๒ ซ้ือวัสดุเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน ๖ รำยกำร ๖๐,๙๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๖๐,๙๐๐.๐๐ บำท ๖๐,๙๐๐.๐๐ บำท
ร้ำนสุขสมบรูณ์เซอร์วิส ร้ำนสุขสมบรูณ์เซอร์วิส

ร้ำนพีโปรดักส์ ร้ำนพีโปรดักส์

ร้ำนสุขสมบรูณ์เซอร์วิส ร้ำนสุขสมบรูณ์เซอร์วิส

หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป

หจก.เอ็น.อิน เตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อิน เตอร์กรุ๊ป

หจก.เอ็น.อิน เตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อิน เตอร์กรุ๊ป

หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป

หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย

หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย

หจก.เอ็น.อิน เตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อิน เตอร์กรุ๊ป

หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๓๓ ซ้ือ EXTERNAL HD 1 TB จ ำนวน ๒๕ รำยกำร ๖๖,๖๐๗.๕๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๖๖,๖๐๗.๕๐ บำท ๖๖,๖๐๗.๕๐ บำท

๓๔ ซ้ือวัสดุใช้ในรำชกำร จ ำนวน ๓ รำยกำร ๕,๙๑๔.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๕,๙๑๔.๐๐ บำท ๕,๙๑๔.๐๐ บำท

๓๕ ซ้ือพัสดุใช้ส ำนักงำน จ ำนวน ๒ รำยกำร ๑๖,๘๓๖.๔๕ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๖,๘๓๖.๔๕ บำท ๑๖,๘๓๖.๔๕ บำท

๓๖ ซ้ือหมึกพิมพ์ จ ำนวน ๕ กล่อง ๑๓,๓๗๕.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๓,๓๗๕.๐๐ บำท ๑๓,๓๗๕.๐๐ บำท

๓๗ ซ้ือวัสดุเคร่ืองใช้ในศุนย์ จ ำนวน ๔๒ รำยกำร ๗๐,๔๓๑.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๗๐,๔๓๑.๐๐ บำท ๗๐,๔๓๑.๐๐ บำท

๓๘ ซ้ือวัสดุบังแสง จ ำนวน ๓ รำยกำร ๘๕,๐๘๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๘๕,๐๘๐.๐๐ บำท ๘๕,๐๘๐.๐๐ บำท

๓๙ ซ่ือถังขยะแยกประเภท จ ำนวน ๓ รำยกำร ๖๕,๑๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
พร้อมตะแกรงวำง ๖๕,๑๐๐.๐๐ บำท ๖๕,๑๐๐.๐๐ บำท

๔๐ ซ้ือพัสดุใช้ในส ำนักงำน จ ำนวน ๒๐ รำยกำร ๗๑,๔๘๙.๕๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๗๑,๔๘๙.๕๐ บำท ๗๑,๔๘๙.๕๐ บำท

๔๑ ซ้ือหนังสือประจ ำห้องสมุด จ ำนวน ๒ รำยกำร ๒,๓๒๓.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๒,๓๒๓.๐๐ บำท ๒,๓๒๓.๐๐ บำท

๔๒ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง จ ำนวน ๑๗ รำยกำร ๗,๓๘๖.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
สภำพแวดล้อม ๗,๓๘๖.๐๐ บำท ๗,๓๘๖.๐๐ บำท

ร้ำนไวท์เทค

ร้ำนไวท์เทค ร้ำนไวท์เทค

ศูนย์หนังสือจุฬำ ศูนย์หนังสือจุฬำ

ร้ำนไวท์เทค ร้ำนไวท์เทค

ร้ำนไวท์เทค

ร้ำนไวท์เทค ร้ำนไวท์เทค

ร้ำนวัฒนำธุรกิจ ร้ำนวัฒนำธุรกิจ

ร้ำนไวท์เทค ร้ำนไวท์เทค

หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย

หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย หจก.ก่อพงศ์ โอ เอ ซัพพลำย

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๔๓ ซ้ือวัสดุซ่อมเคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน ๘ รำยกำร ๕๒,๕๐๐.๐๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๕๒,๕๐๐.๐๐ บำท ๕๒,๕๐๐.๐๐ บำท

๔๔ ซ้ืออุปกรณ์ส ำหรับซ่อม จ ำนวน ๒๓ รำยกำร ๓๘,๗๓๕.๒๐ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
เคร่ืองมือแพทย์ ๑๙,๖๒๕.๐๐ บำท ๑๙,๖๒๕.๐๐ บำท

เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๑๙,๑๑๐.๒๐ บำท ๑๙,๑๑๐.๒๐ บำท

๔๕ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน จ ำนวน ๔ รำยกำร ๕๙,๗๔๗.๐๔ บำท ตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
กิจกรรมศูนย์ ๕๙,๗๔๗.๐๔ บำท ๕๙,๗๔๗.๐๔ บำท

น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.
        ก.ย.๖๐

หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป

ร้ำนเสริมศิริซัพพลำย ร้ำนเสริมศิริซัพพลำย

ร้ำนสุขสมบรูณ์เซอร์วิส ร้ำนสุขสมบรูณ์เซอร์วิส

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ร้ำน ซี.เอส.ที อีคริปเม้นต์ ร้ำน ซี.เอส.ที อีคริปเม้นต์

ร.อ. โชคชัย ปิน่เงิน



  สขร.๑

ล ำดับที่ วิธีซ้ือ/จ้ำง เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือยำ จ ำนวน ๑ รำยกำร ๔,๗๐๐.๐๐ บำท กรณีพิเศษ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม
๔,๗๐๐.๐๐ บำท ๔,๗๐๐.๐๐ บำท

น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.
        ก.ย.๖๐

ร.อ. โชคชัย ปิน่เงิน

รภท.ศอพท. รภท.ศอพท.

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค.๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



  สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองเอกซเรย์

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๒ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ 

เคร่ืองตรวจอวัยวะภำยใน
ด้วยคล่ืนเสียงควำมถี่สูง

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๓๒,๐๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๓ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองช่วยหำยใจขนำดเล็ก
ชนิดเคล่ือนย้ำย

จ ำนวน ๔ เคร่ือง ๒๓,๖๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๒๓,๖๐๐.๐๐ บำท ๒๓,๖๐๐.๐๐ บำท
๔ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองดมยำสลบ
จ ำนวน ๑๐ เคร่ือง ๙๖,๓๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๙๖,๓๐๐.๐๐ บำท ๙๖,๓๐๐.๐๐ บำท
๕ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ 

เคร่ืองตรวจอวัยวะภำยใน
ด้วยคล่ืนเสียงควำมถี่สูง

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๖ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองวัดปริมำณสำร
กัมมันตรังสีทีต่่อมไทรอยด์

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท จ้ำงตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท

บ.อี ฟอร์ แอล เอม 
จ ำกัด (มหำชน)

บ.อี ฟอร์ แอล เอม 
จ ำกัด (มหำชน)

บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.บีเจซี เฮลท์แคร์ จก. บ.บีเจซี เฮลท์แคร์ จก.

บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.บีพี เมดิคอล จ ำกัด บ.บีพี เมดิคอล จ ำกัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

ล ำดับที่
งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๗ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองช่วยหำยใจชนิดควบคุม
ปริมำตรและควำมดันพร้อม
วัดก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

จ ำนวน ๒ เคร่ือง ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๘ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุง    รักษำ

เคร่ืองX-RayApparatus จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท ๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท
๙ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

 เคร่ืองส่งหลอดบรรจุเลือด
เพือ่ตรวจทำงพยำธิกรรม 
แบบสุญญำกำศ

จ ำนวน ๑ งำน ๓๕,๓๑๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๓๕,๓๑๐.๐๐ บำท ๓๕,๓๑๐.๐๐ บำท
๑๐ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ 

เคร่ืองส่งหลอดบรรจุเลือด
เพือ่ตรวจทำงพยำธิกรรม 
แบบสูญญำกำศ

จ ำนวน ๑ งำน ๘๘,๒๗๕.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๘๘,๒๗๕.๐๐ บำท ๘๘,๒๗๕.๐๐ บำท

ล ำดับที่
งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.เทคนิเคิล ซัพพอร์ท
 แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

บ.เทคนิเคิล ซัพพอร์ท
 แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

บ.เดรเกอร์ เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.เดรเกอร์ เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด บ.ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ำกัด

บ.เทคนิเคิล ซัพพอร์ท
 แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

บ.เทคนิเคิล ซัพพอร์ท
 แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑๑ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองส่งหลอดบรรจุเลือด
เพือ่ตรวจทำงพยำธิกรรมแบบ
สุญญำกำศ

จ ำนวน ๑ สถำนี ๔๖,๕๔๕.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๔๖,๕๔๕.๐๐ บำท ๔๖,๕๔๕.๐๐ บำท
๑๒ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ 

เคร่ืองตรวจหัวใจด้วยคล่ืน
เสียงควำมถี่สูง

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๙๙,๘๓๑.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๙๙,๘๓๑.๐๐ บำท ๙๙,๘๓๑.๐๐ บำท
๑๓ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองช่วยหำยใจเด็กชนิด
ควำมถี่สูง

จ ำนวน ๒ เคร่ือง ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๔

จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองวัดกำรตีบ/ตันของหลอด
เลือดแดง (ABI) (เคร่ืองตรวจ
หลอด
เลือดส่วนปลำย)

จ ำนวน ๑ เคร่ืองร ๔๕,๐๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๔๕,๐๐๐.๐๐ บำท ๔๕,๐๐๐.๐๐ บำท

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

ล ำดับที่
งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

หจก.ไดนำมิค ซีสเต็มส์ หจก.ไดนำมิค ซีสเต็มส์

บโอลิมเปียไทย จ ำกัด บโอลิมเปียไทย จ ำกัด

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.เอ็นโดเมด 
เซอร์วิส จ ำกัด

บ.เอ็นโดเมด 
เซอร์วิส จ ำกัด



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑๕ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำภำยใน
หัวใจ (เคร่ืองตรวจรักษำหัว
ใจเต้นผิดปกติ
 พร้อมอุปกรณ์)

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๗๕,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๖ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ 

เคร่ืองตรวจคล่ืนเสียง
สะท้อนหัวใจควำมถี่สูง

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๙๙,๘๓๑.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๙๙,๘๓๑.๐๐ บำท ๙๙,๘๓๑.๐๐ บำท
๑๗ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองช่วยหำยใจเด็กชนิด
ควำมถี่สูง

จ ำนวน ๓ เคร่ือง ๒๙๗,๐๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๒๙๗,๐๐๐.๐๐ บำท ๒๙๗,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๘ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองช่วยหำยใจเด็ก
จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๓๐,๐๐๐.๐๐ บำท
๑๙ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ 

เคร่ืองเอกซเรย์
จ ำนวน ๒ เคร่ือง ๒๗๘,๒๐๐.๐๐ บำท จำ้งตกลงรำคำ เป็นรำคำทีเ่หมำะสม

๒๗๘,๒๐๐.๐๐ บำท ๒๗๘,๒๐๐.๐๐ บำท

น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.
        ก.ย.๖๐

ล ำดับที่

บ.เมดิคอล โซลูชั่นส์ จ ำกัด บ.เมดิคอล โซลูชั่นส์ จ ำกัด

บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.ฟิลิปส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.ฟิลิปส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

บ.เอ็นโดเมด 
เซอร์วิส จ ำกัด

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

บ.เอ็นโดเมด 
เซอร์วิส จ ำกัด

บ.เอ็นโดเมด 
เซอร์วิส จ ำกัด

บ.เอ็นโดเมด 
เซอร์วิส จ ำกัด

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

ร.อ. โชคชัย ปิน่เงิน

บ.ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ำกัด



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑ ซ้ือสำยสวนหัวใจเพือ่กำร จ ำนวน ๓๐๐ เส้น บ. แอบ๊บอต ลำบอแรตอรีส จก.
รักษำหลอดเลือดหัวใจตีบ ๘,๓๖๗,๐๐๐.๐๐ บำท ๘,๓๖๗,๐๐๐.๐๐ บำท
ชนิดขดลวดเคลือบยำต้ำนกำรตีบซ้ ำ 

๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท

๙,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บำท

น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.
        ก.ย.๖๐

ผจห.กวภ.พอ.

ร.อ. โชคชัย ปิน่เงิน

ล ำดับที่
งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค..๖๐............................

๙,๒๗๐,๐๐๐.๐๐ บำท รำคำต่ ำสุด
ประกวดรำคำ 

e-bidding

บ. บอสตัน ไซเอนทิฟิค
(ประเทศไทย) จก.

บ.ฟำโวริกำ จก.

บ. แอบ๊บอต ลำบอแรตอรีส จก.



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๑

จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำเคร่ือง
ถ่ำยภำพอวัยวะสำมมิติทำง
เวชศำสตร์นิวเคลียร์ ชนิด ๒ 
หัวตรวจ (SINGLE PHOTON
 EMISSION COMPUTED 
TOMOGRAPHY : SPECT) 
ยี่ห้อ G.E. รุ่น INFENIA 
SN.17673

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บำท ๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บำท
๒ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองเอกซเรย์ระบบดิจิตอล 
(Digital Radiography 
System)  ชนิด ๒ ตัวรับ
สัญญำณ ยี่ห้อ G.E. รุ่น 
Difinium 6000 Edition 
SN.86139HL3

 จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๖๙๖,๕๗๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๖๙๖,๕๗๐.๐๐ บำท ๖๙๖,๕๗๐.๐๐ บำท

บ. ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

บ. ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

บ. ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

บ. ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ล ำดับที่



สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

๓

จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองเอกซเรย์เต้ำนมพร้อม
ชุดเจำะชิ้นเนื้อระบบดิจิตอล
ยี่ห้อ G.E. รุ่น Senographe 
Essential  SN.608891 Bu8

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บำท ๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บำท
๔ จ้ำงเหมำบริกำรบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
จ ำลองภำพ (3D CT 
SIMULATOR) ยี่ห้อ GE. รุ่น 
Discovery CT590RT 
SN.339731HM2

จ ำนวน ๑ เคร่ือง ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท สอบรำคำ เสนอบริษัทเดียว

๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท

น.จัดหำ ผจห.กวภ.พอ.
        ก.ย.๖๐

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

บ. ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

บ. ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำงในรอบเดือน.........ส.ค..๖๐............................
ผจห.กวภ.พอ.

บ. ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

บ. ยอี ีเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จก.

ร.อ. โชคชัย ปิน่เงิน

ล ำดับที่
งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง วงเงินงบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ












