
  สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีใ่บส่ัง/

โดยสังเขป เลขทีข่ออนุมัติ

1 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 212,930.00 212,930.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. 212,930.00 บ.ดีเคเอสเอช จก. 212,930.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๔๑๙/๖๑

2 ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ 151,576.20 151,576.20 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 151,576.20 บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 151,576.20 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๔๑๒/๖๑

3 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 39,483.00 39,483.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 39,483.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 39,483.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๗๗/๖๑ฉ
4 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 59,930.00 59,930.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป 59,930.00 หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป 59,930.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๕๓/๖๑ฉ
5 ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑ รายการ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอมมิเน้นท์ 36,000.00 หจก.เอมมิเน้นท์ 36,000.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๗๕/๖๑ฉ
6 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาร์เอ็กซ์ จก. 7,100.00 บ.อาร์เอ็กซ์ จก. 7,100.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๗๒/๖๑ฉ 
7 ซ้ือน้ ายา จ านวน ๑ รายการ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง  บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. 5,200.00  บ.กรุงเทพอินเตอร์โปรดักส์ จก. 5,200.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๗๑/๖๑ฉ
8 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก. 3,959.00 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จก. 3,959.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๖๙/๖๑ฉ
9 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 419,440.00 419,440.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 419,440.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 419,440.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๖๘/๖๑ฉ
10 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 343,470.00 343,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 343,470.00 บ.ซิลลิคฟาร์มา จก. 343,470.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๖๗/๖๑ฉ
11 ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑๔ รายการ 128,002.00 128,002.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป 128,002.00 หจก.เอ็นอินเตอร์กรุป 128,002.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๖๖/๖๑ฉ
12 ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ 8,141.62 8,141.62 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม 8,141.62 องค์การเภสัชกรรม 8,141.62 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๖๔/๖๑ฉ
13 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ 7,400.80 7,400.80 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์ 7,400.80 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์ 7,400.80 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๖๒/๖๑ฉ
14 ซ้ือพสัดุสายแพทย์ จ านวน ๑ รายการ 3,099.00 3,099.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์ 3,099.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ์ 3,099.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๖๐/๖๑ฉ
15 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ 14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. 14,124.00 บ.ดีเคเอสเอช จก. 14,124.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๕๙/๖๑ฉ
16 ซ้ือพสัดุสายแพทย์ จ านวน ๑ รายการ 29,850.00 29,850.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็กพรอริท 29,850.00 หจก.เอ็กพรอริท 29,850.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๕๘/๖๑ฉ
17 ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท. 22,500.00 รภท.ศอพท. 22,500.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๕๔/๖๑ฉ
18 ซ้ือพสัดุสายแพทย์ จ านวน ๑ รายการ 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง  บ.ทนัตสยาม จก. 68,000.00  บ.ทนัตสยาม จก. 68,000.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๔๒/๖๑ฉ
19 ซ้ือพสัดุสายแพทย์ จ านวน ๑ รายการ 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง  บ.ทนัตสยาม จก. 78,000.00  บ.ทนัตสยาม จก. 78,000.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๔๑/๖๑ฉ
20 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟาร์ม จก. 4,000.00 บ.โปลิฟาร์ม จก. 4,000.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๗๔/๖๑ฉ
21 ซ้ือยา จ านวน ๒ รายการ 347,215.00 347,215.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. 347,215.00 บ.ดีเคเอสเอช จก. 347,215.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๗๙/๖๑ฉ
22 ซ้ืออะไหล่ จ านวน ๑๔ รายการ 12,390.00 12,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอดคิวเรทพลัส 12,390.00 หจก.แอดคิวเรทพลัส 12,390.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๘๑/๖๑ฉ
23 ซ้ือยา จ านวน ๑ รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอกดรัก จก. 4,500.00 บ.บางกอกดรัก จก. 4,500.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๗๐/๖๑ฉ

24 ซ้ือยา จ านวน ๓ รายการ 272,900.00 272,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. 272,900.00 บ.เบอร์ลินฟาร์มา จก. 272,900.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๕๖๑/๖๑ฉ
25 จ้างปรับเทยีบ จ านวน ๑ รายการ 15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเมดิคอล แมนเนจเมนท์ 15,750.00 บ.สยามเมดิคอล แมนเนจเมนท์ 15,750.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๘๔/๖๑จฉ
26 จ้างปรับเทยีบ จ านวน ๖ รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามเมดิคอล แมนเนจเมนท์ 15,000.00 บ.สยามเมดิคอล แมนเนจเมนท์ 15,000.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๙๐/๖๑จฉ
๒๗ ซ้ือหนังสือ จ านวน ๕๐ รายการ ๘๐,๐๑๗.๑๕ ๘๐,๐๑๗.๑๕ เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ ม.ธรรมศาสตร์ ๘๐,๐๑๗.๑๕ ศูนย์หนังสือ ม.ธรรมศาสตร์ ๘๐,๐๑๗.๑๕ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๔๙/๖๑ฉ.

๒๘ ซ้ือไส้กรองเคร่ืองกรอง
น้ า

จ านวน ๒ รายการ ๑๐,๒๕๐.๐๐ ๑๐,๒๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พฒิุพงค์พาณิชย์ ๑๐,๒๕๐.๐๐ ร้าน พฒิุพงค์พาณิชย์ ๑๐,๒๕๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๖๒/๖๑ฉ.

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งในรอบเดือน..........ส.ค.๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซ้ือ/จ้างล าดับที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



๒๙ ซ้ือหมึกพมิพ์ จ านวน ๔ รายการ ๓๒,๗๖๓.๔๐ ๓๒,๗๖๓.๔๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๓๒,๗๖๓.๔๐ หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๓๒,๗๖๓.๔๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๖๔/๖๑ฉ.

๓๐ ซ้ือตะแกรงรางระบาย
น้ า

จ านวน ๑๖ รายการ ๙๘,๘๔๐.๐๐ ๙๘,๘๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป ๙๘,๘๔๐.๐๐ หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป ๙๘,๘๔๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๖๖/๖๑ฉ.

๓๑ ซ้ือพสัดุโครงการศึกษา จ านวน ๗ รายการ 3,558.00 3,558.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไมโครแกรม 3,558.00 ร้าน ไมโครแกรม 3,558.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๖๗/๖๑ฉ.

๓๒ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้
ส านักงาน

จ านวน ๙ รายการ ๒๙,๒๔๐.๐๐ ๒๙,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีนันทกุล ๒๙,๒๔๐.๐๐ หจก.ศรีนันทกุล ๒๙,๒๔๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๖๘/๖๑ฉ.

๓๓ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์จราจร จ านวน ๔ รายการ ๒๐,๗๒๕.๐๐ ๒๐,๗๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมสิน ๒๐,๗๒๕.๐๐ ร้าน อุดมสิน ๒๐,๗๒๕.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๖๙/๖๑ฉ.

๓๔ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ติดต้ัง
แนวกั้นอาคารจอดรถ

จ านวน ๗ รายการ ๗๔๑,๑๘๕.๐๐ ๗๔๑,๑๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมสิน ๗๔๑,๑๘๕.๐๐ ร้าน อุดมสิน ๗๔๑,๑๘๕.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๗๐/๖๑ฉ.

๓๕ ซ้ือพสัดุใช้ส านักงาน จ านวน ๒๕ รายการ ๙๙,๓๕๔.๐๐ ๙๙,๓๕๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไมโครแกรม ๙๙,๓๕๔.๐๐ ร้าน ไมโครแกรม ๙๙,๓๕๔.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๗๑/๖๑ฉ.
๓๖ ซ้ือถังน้ าเก็บความดัน

ของปัม้น้ า
จ านวน ๑ รายการ ๔,๐๖๖.๐๐ ๔,๐๖๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน เสริมศิริซัพพลาย ๔,๐๖๖.๐๐ ร้าน เสริมศิริซัพพลาย ๔,๐๖๖.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๗๒/๖๑ฉ.

๓๗ ซ้ือวัสดุซ่อมแซมชั้น
วางของ

จ านวน ๙ รายการ ๖๒,๔๓๔.๕๐ ๖๒,๔๓๔.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป ๖๒,๔๓๔.๕๐ หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป ๖๒,๔๓๔.๕๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๗๓/๖๑ฉ.

๓๘ ซ้ืออุปกรณ์การฝึกสาย
ส่ือสาร

จ านวน ๑ รายการ ๗,๒๐๐.๐๐ ๗,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๗,๒๐๐.๐๐ หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๗,๒๐๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๗๔/๖๑ฉ.

๓๙ ซ้ือเคร่ืองพมิพแ์ละ
หมึกพมิพ์

จ านวน ๓ รายการ ๒๐,๕๐๐.๐๐ ๒๐,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๒๐,๕๐๐.๐๐ หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๒๐,๕๐๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๗๕/๖๑ฉ.

๔๐ ซ้ือโต๊ะพบัอเนกประสงค์ จ านวน ๑ รายการ ๕,๑๖๐.๐๐ ๕,๑๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน วัฒนาธุรกิจ ๕,๑๖๐.๐๐ ร้าน วัฒนาธุรกิจ ๕,๑๖๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๗๖/๖๑ฉ.
๔๑ ซ้ือหมึกพมิพ์ จ านวน ๑๓ รายการ ๒๖,๘๙๐.๐๐ ๒๖,๘๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๒๖,๘๙๐.๐๐ หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๒๖,๘๙๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๗๗/๖๑ฉ.

๔๒ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
เผยแพร่กิจกรรมอนุรักษ์

จ านวน ๗ รายการ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน พ ีโปรดักส์ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ร้าน พ ีโปรดักส์ ๒๕,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๗๙/๖๑ฉ.

๔๓ ซ้ือพดัลมแบบต้ังพืน้ จ านวน ๒ เคร่ือง ๖,๙๒๐.๐๐ ๖,๙๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีนันทกุล ๖,๙๒๐.๐๐ หจก.ศรีนันทกุล ๖,๙๒๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๘๐/๖๑ฉ.
๔๔ ซ้ือหมึกพมิพ์

คอมพวิเตอร์
จ านวน ๑๐ กล่อง ๒๘,๗๘๕.๐๐ ๒๘,๗๘๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๒๘,๗๘๕.๐๐ หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๒๘,๗๘๕.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๘๑/๖๑ฉ.

๔๕ ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก จ านวน ๓ รายการ ๘๒,๖๐๐.๐๐ ๘๒,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมสิน ๘๒,๖๐๐.๐๐ ร้าน อุดมสิน ๘๒,๖๐๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๘๒/๖๑ฉ.

๔๖ ซ้ือตะแกรงรางระบาย
น้ า

จ านวน ๑ รายการ ๙๒,๒๓๐.๐๐ ๙๒,๒๓๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป ๙๒,๒๓๐.๐๐ หจก.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป ๙๒,๒๓๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๘๔/๖๑ฉ.

๔๗ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท า
ความสะอาด

จ านวน ๒ รายการ ๔,๘๑๕.๐๐ ๔,๘๑๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน อุดมสิน ๔,๘๑๕.๐๐ ร้าน อุดมสิน ๔,๘๑๕.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๘๖/๖๑ฉ.

๔๘ ซ้ือพสัดุใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน

จ านวน ๑๓ รายการ ๙๘,๔๒๔.๗๐ ๙๘,๔๒๔.๗๐ เฉพาะเจาะจง หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๙๘,๔๒๔.๗๐ หจก.ก่อพงศ์ โอเอซัพพลาย ๙๘,๔๒๔.๗๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๘๗/๖๑ฉ.

๔๙ ซ้ืออุปกรณ์การฝึก จ านวน ๓ รายการ ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เบทเทอร์เนอร์สแคร์ จก. ๒๓,๐๐๐.๐๐ บ.เบทเทอร์เนอร์สแคร์ จก. ๒๓,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๘๙/๖๑ฉ.



๕๐ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพือ่ใช้
ในการจัดกิจกรรม

จ านวน ๕๙ รายการ ๙๓,๒๔๒.๐๐ ๙๓,๒๔๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไวทเ์ทค ๙๓,๒๔๒.๐๐ ร้าน ไวทเ์ทค ๙๓,๒๔๒.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๙๐/๖๑ฉ.

๕๑ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
ราชการ

จ านวน ๓๒ รายการ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน ไวทเ์ทค ๑๐,๐๐๐.๐๐ ร้าน ไวทเ์ทค ๑๐,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๙๑/๖๑ฉ.

๕๒ ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใช้ใน
การย้ายและติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ

จ านวน ๔ รายการ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ร้าน สุขสมบรูณ์เซอร์วิส ๕๐,๐๐๐.๐๐ ร้าน สุขสมบรูณ์เซอร์วิส ๕๐,๐๐๐.๐๐ เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๑๑๙๘/๖๑ฉ.

 น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

     ก.ย.๖๑

ร.อ.



  สขร.๑

เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีใ่บส่ัง/

โดยสังเขป เลขทีข่ออนุมัติ

1 ซ้ือพสัดุสายการแพทย์       จ านวน ๒ รายการ 3,520,000 3,520,000 ประกวดราคา บ.ออริจิเนเตอร์ จก. 3,520,000.00 บ.โซวิค จก. 3,518,000.00 ราคาต่ าสุด ๐๕๑/๖๑ b.

e-bidding บ.โซวิค จก.  3,518,000.00

2 ซ้ือพสัดุสายการแพทย์  จ านวน ๓ รายการ 2,850,000 2,850,000 ประกวดราคา หจก.เอ็มมีเน้นซ์ 897,850.00 บ.ทนัตสยาม จก. 878,500.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๐๕๖/๖๑ b.

e-bidding บ.ทนัตสยาม จก. 878,500.00 บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก. 1,689,540.00
บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก. 1,689,540.00

3 ซ้ือพสัดุสายการแพทย์       จ านวน ๒ รายการ 11,600,000 11,600,000 ประกวดราคา บ.ท ีอี คิว จก. 5,598,600.00 บ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จก. 11,579,500 ราคาต่ าสุด ๐๔๑/๖๑ b.

e-bidding บ.โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ จก. 11,579,500
บ.เกทท์งิเก (ไทยแลนด์) จก. 5,996,000.00

4 ซ้ือชุดกล้องช่วยผ่าตัด
ภายในช่องทอ้งผ่าน
ระบบวีดิทศัน์

จ านวน ๑ เคร่ือง 4,600,000 4,600,000 ประกวดราคา
e-bidding

บ.โกสินทร์เวชภัณฑ์ จก.    บ.
มาร์ธา กรุ๊ป จก.

๔,๕๙๙,๐๐๐ 
๔,๖๐๐,๐๐๐

บ.โกสินทร์เวชภัณฑ์ จก.  4,599,000.00 ราคาต่ าสุด ๐๔๗/๖๑ b.

5 ซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์ จ านวน ๑ เคร่ือง 6,500,000 6,500,000 ประกวดราคา บ.ไทย จีแอล จก. 6,484,250.00 บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 6,475,000 ราคาต่ าสุด ๐๕๑/๖๑ b.

เคล่ือนทีร่ะบบดิจิตอล e-bidding บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 6,475,000.00
(Mobile Digital Radiography) 

6 ซ้ือชุดระบบการจัดเก็บและ จ านวน ๑ ชุด 6,000,000 6,000,000 ประกวดราคา บ.ไทย จีแอล จก. 5,990,300.00 บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 5,988,000.00 ราคาต่ าสุด ๐๕๔/๖๑ b.

เรียกแสดงภาพทางรังสี e-bidding บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 5,988,000.00
ด้วยระบบดิจิตอล (PACS) 

7 ซ้ือเคร่ืองเอกซเรย์ระบบ จ านวน ๑ เคร่ือง 12,000,000 12,000,000 ประกวดราคา บ.ไทย จีแอล จก. คุณสมบติัไม่ผ่าน บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 11,950,000 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๐๕๙/๖๑ b.

ดิจิตอล (Digital Radiography e-bidding บ.โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จก. 11,950,000
System) ชนิด ๒ ตัวรับสัญญาณ

8 ซ้ือเคร่ืองตรวจอวัยวะ จ านวน ๑ เคร่ือง 5,000,000 5,000,000 ประกวดราคา บ.เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จก. คุณสมบติัไม่ผ่าน บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 4,995,000.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๐๔๖/๖๑ b.

ภายในด้วยคล่ืนเสียง e-bidding บ.ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ 4,995,000.00 (ประเทศไทย) จก.
ความถี่สูง (ประเทศไทย) จก.

9 ซ้ือพสัดุสายการแพทย์  จ านวน ๒ รายการ 1,540,000 1,540,000 ประกวดราคา บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 1,500,000.00 บ.เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 1,500,000.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๐๖๔/๖๑ b.
e-bidding อิควิปเมนท ์จก อิควิปเมนท ์จก

10 ซ้ือพสัดุสายการแพทย์  จ านวน ๒ รายการ 11,100,000 11,100,000 ประกวดราคา บ.เกทเวย์ เฮลทแ์คร์ จก. 3,720,000.00 บ.เมดิทอป จก. 10,920,000 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๐๖๐/๖๑ b.

e-bidding บ.โซวิค จก. 3,500,000.00

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งในรอบเดือน..........ส.ค.๖๑............................
ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซ้ือ/จ้างล าดับที่ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



บ.เมดิทอป จก. 10,920,000

11 ซ้ือเคร่ืองเอกวเรย์ฟนั จ านวน ๑ เคร่ือง 2,200,000 2,200,000 ประกวดราคา บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก. 2,175,000 บ.แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก. 2,175,000 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๐๖๒/๖๑ b.

ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ e-bidding

12 ซ้ือชุดเคร่ืองมือตรวจ จ านวน ๓ ชุด 1,590,000 1,590,000 ประกวดราคา บ.ทนัตสยาม จก. 1,588,500.00 บ.ทนัตสยาม จก. 1,588,500.00 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๐๕๘/๖๑ b.

รักษาทางทนัตกรรม e-bidding
13 ซ้ือเตียงผู้ปว่ยชนิด จ านวน ๕๐ เตียง 1,400,000 1,400,000 ประกวดราคา บ.วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จก. 1,399,000 บ.วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ จก. 1,399,000 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๐๖๓/๖๑ b.

ปรับระดับได้ e-bidding
14 ซ้ือพสัดุสายการแพทย์  จ านวน ๒ รายการ 2,700,000 2,700,000 ประกวดราคา บ. เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จก. 2,700,000  บ.นิว ไลฟเ์มด จก. 2,670,000 ราคาต่ าสุด ๐๕๗/๖๑ b.

e-bidding  บ.นิว ไลฟเ์มด จก. 2,670,000
15 โคมไฟผ่าตัดติดเพดาน  จ านวน ๔ ตัว 5,800,000 5,800,000 ประกวดราคา  บ.นิว ไลฟเ์มด จก. 5,700,000  บ.นิว ไลฟเ์มด จก. 5,700,000 เปน็ราคาทีเ่หมาะสม ๐๖๑/๖๑ b.

ชนิดโคมคู่แบบ LED e-bidding

 น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

     ก.ย.๖๑

ร.อ.
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