
  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่ง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมัติ

1 เครื่องสํารวจระดับรังสี

แบบบอกทิศทาง

จํานวน ๕ เครื่อง 950,000.00 950,000.00 คัดเลือก บ.๓๒ ดิเฟนซ  จก. 749,989.75 บ.เอ บี เอ็น อินฟนิตี้ เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จก.

749,000.00 ราคาต่ําสุด ๔/๖๒ค

บ.เอ บี เอ็น อินฟนิตี้ เซอรวิส 

(ประเทศไทย) จก.

749,000.00

2  เครื่องทดสอบความ

สมบูรณของหนากาก

จํานวน ๑ เครื่อง 3,100,000.00 3,100,000.00 คัดเลือก บ.แอดวานซ เทคโนโลยี ซีสเต็ม

 แอนด โซลูชั่น  จก.

คุณสมบัติไมผาน บ.พัชร ซินดิเคท จก. 3,075,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒/๖๒ค

บ.พัชร ซินดิเคท จก. 3,075,000.00

3 หนากากปองกัน

สารเคมีและกรอง

อากาศพรอมอุปกรณ

ปองกันแรงกระแทก

จํานวน ๙ ชุด 11,385,000.00 11,385,000.00 คัดเลือก บ.แอดวานซ เทคโนโลยี ซีสเต็ม

 แอนด โซลูชั่น จก.

675,000.00 บ.พัชร ซินดิเคท  จก. 669,960.00 ราคาต่ําสุด ๖/๖๒ค

บ.พัชร ซินดิเคท  จก. 669,960.00

6 เครื่องชวยหายใจชนิด

ควบคุมดวยปริมาตรและ

ความดันแบบเคลื่อนยาย

ได

จํานวน ๒ ชุด 850,000.00 850,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.ซีรโร เมดิคอล จก. 849,000.00 บ.ซีรโร เมดิคอล จก. 849,000.00 ราคาต่ําสุด ๔๖/๖๒b

บ.สยาม อินเตอรเนชั่นแนล 

เมดิคอล อิควิปเมนท จก

850,000.00

7 เครื่องควบคุมการให

สารละลายชนิดควบคุม

ปริมาตรแบบ

เคลื่อนยายได

จํานวน ๓๐ เครื่อง ๑,๕๐๐,๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐.๐๐ ประกวดราคา

e-bidding

บ.เวิลดเมด เทรดดิ้ง จก. 1,479,000.00 บ.เวิลดเมด เทรดดิ้ง จก. 1,479,000.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๑๙/๖๒b

บ.เมดิกาแคร จก. คุณสมบัติไมผาน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน..........มี.ค.๖๒............................

ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซื้อ/จางลําดับที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคางานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



บ.ไบโอโนวา จก. 1,500,000.00

8 ชุดเครื่องมือผาตัดใส

เสนเลือดเทียม(A-V Set)

จํานวน ๒ ชุด 1,000,000.00 1,000,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.เออออรตา เมดิคอล จก. 946,000.00 บ.เออออรตา เมดิคอล จก. 946,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕/๖๒b

9 ชุดสวานไฟฟาความเร็วรอบ

สุงสําหรับ เจาะ ตัด และ

กรอกะโหลกศรีษะดวย

ระบบไฟฟา

จํานวน ๑ ชุด 1,600,000.00 1,600,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.เคเอส เมดิคอล จก. 1,590,000.00 บ.เคเอส เมดิคอล จก. 1,590,000.00 ราคาต่ําสุด ๓๓/๖๒b

บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)จก. 1,600,000.00

น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

     เม.ย.๖๒

    ร.อ.



  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่ง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมัติ

1 เตียงสําหรับผูปวยที่มีภาวะ

ผิดปกติทางสมอง
จํานวน ๓๐ เตียง 3,300,000.00 3,300,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.โซวิค จก. 3,288,000.00 บ.โซวิค จก. 3,288,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๓/๖๒b

2 เครื่องกระตุกหัวใจดวย

ไฟฟาแบบอัตโนมัติพรอม

จอภาพชนิดเคลื่อนยายได 

(Automated External 

Defibrillator)

จํานวน ๑๑ เครื่อง 2,750,000.00 2,750,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.โซวิค จก. 2,748,900.00 บ.โซวิค จก. 2,748,900.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖/๖๒b

3 ชุดกลองบรรจุเครื่องมือ

สําหรับการทําใหปราศจาก

เชื้อ

จํานวน ๑ ชุด 1,600,000.00 1,600,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ. ซัมมิท เฮลธแคร  จก. 1,569,920.00 บ. ซัมมิท เฮลธแคร  จก. 1,569,920.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๕๖/๖๒b

บ. ฟลอริช จํากัด คุณสมบัติไมผาน

บ ยูนิเทค เฮลทแคร จก. 1,595,000.00

บ เอออรตา เมดิคอล จก. 1,600,000.00

4 เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร

 ๓๒ สไลด
จํานวน ๑ เครื่อง 13,000,000.00 13,000,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ. ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย)จก.

12,950,000.00 บ. ยีอี เมดิคอล ซิส

เต็มส (ประเทศไทย)จก.

12,950,000.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๖/๖๒b

บ บีเจซี เฮลทแคร จก. 12,980,000.00

5 รถแจกยาผูปวย จํานวน ๕ คัน 800,000.00 800,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.เอส.เค.เด็นทอล  จก. คุณสมบัติไมผาน บ เทนสไซส จก. 770,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๗/๖๒ b.

บ เทนสไซส จก. 770,000.00

6 โคมไฟผาตัดติดเพดานชนิด

โคมคูแบบ LED
จํานวน ๒ ชุด 900,000.00 900,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.เค.เพอรฟอรแมนซ  จก. คุณสมบัติไมผาน บ.นิว ไลฟเมด จก 830,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๐/๖๒b

บ.นิว ไลฟเมด จก 830,000.00

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน..........มี.ค.๖๒............................

ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซื้อ/จางลําดับที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



7 ตูตรวจการไดยิน จํานวน ๒ ตู 564,000.00 564,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ. มารุงโรจน จก. 562,000.00 บ. มารุงโรจน จก. 562,000.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๗๗/๖๒b

บ.สยาม เฮียรริ่ง จก. 563,500.00

8 เครื่องวัดความหนาแนน

ของกระดูก (Bone Density)
จํานวน ๑ เครื่อง 2,000,000.00 2,000,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.สยามแฟคตอรี่  จก. คุณสมบัติไมผาน บ.บีเจซี เฮลทแคร จก. 1,990,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๔/๖๒b

บ.บีเจซี เฮลทแคร จก. 1,990,000.00

9  เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรคดวยไอ

้ ไ  ไ
จํานวน ๑ เครื่อง 3,175,000.00 3,175,000.00 ประกวดราคา บ.ออลเวลล แอสเสท  จก. คุณสมบัติไมผาน บ.ไทคูณ เมดิคอล จก. 3,160,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑/๖๒b

บ.ไทคูณ เมดิคอล จก. 3,160,500.00

10 เครื่องวัดความหนาแนน

ของกระดูก (Bone Density)
จํานวน ๑ เครื่อง 2,000,000.00 2,000,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.สยามแฟคตอรี่  จก. คุณสมบัติไมผาน บ.บีเจซี เฮลทแคร จก. 1,990,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๔/๖๒b

บ.บีเจซี เฮลทแคร จก. 1,990,000.00

11 เครื่องลางเครื่องมือแพทย

และฆาเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ
จํานวน ๑ เครื่อง 3,475,000.00 3,475,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.ออลเวลล แอสเสท จก. 3,458,900 บ.ไทคูณ เมดิคอล จก. 3,426,400.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๑๗/๖๒b

บ.ไทคูณ เมดิคอล จก. 3,426,400.00

12 ชุดกลองสองตรวจระบบ

ทางเดินอาหารชนิดวีดิทัศน

แบบใหรายละเอียดภาพสูง

พรอมเครื่องถายทอด

สัญญาณภาพ

จํานวน ๑ ชุด 7,200,000.00 7,200,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.โอลิมปส (ประเทศไทย)  จก. 7,185,000.00 บ.โอลิมปส     

(ประเทศไทย)  จก.

7,185,000.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๑๒/๖๒b

บ. เอ็นโด ซัพพลาย จก. 7,190,000.00

13  คีมจับกระดูก จํานวน ๑ ชุด 549,050.00 549,050.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.ซินทีมกรุป จก. 549,050 บ.บางกอกยูนิเทรด จก. 546,000.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๕๑/๖๒b

บ.บางกอกยูนิเทรด จก. 546,000.00

ร.อ.

           น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

                     เม.ย.๖๒



  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่ง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมัติ

1 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 31,200.00 31,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 31,200.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 31,200.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๓๙๖/๖๒ฉ

2 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน 2 รายการ 116,890.00 116,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 116,890.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 116,890.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๐๙/๖๒

3 ซื้อน้ํายา จํานวน ๑ รายการ 459,648.00 459,648.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลทแคร จก. 459,648.00 บ.โพสเฮลทแคร จก. 459,648.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๙๔/๖๒

4 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ 112,250.00 112,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร เมดิคอล จก. 112,250.00 บ.อัมรินทร เมดิคอล จก. 112,250.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๙๘/๖๒

5 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 23,968.00 23,968.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอมฟอรม จก. 23,968.00 บ.คอมฟอรม จก. 23,968.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๔๐๙/๖๑ฉ

6 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน เค ซี เทรดดิ้ง 14,000.00 ราน เค ซี เทรดดิ้ง 14,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๗/๖๒

7 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 1,187.70 1,187.70 เฉพาะเจาะจง บ.ดีทแฮลม เคลเลอร จก. 1,187.70 บ.ดีทแฮลม เคลเลอร จก. 1,187.70 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๒๓/๖๒

8 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 390,000.00 390,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีแครพลัส จก. 390,000.00 บ.วีแครพลัส จก. 390,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๑๕/๖๒

9 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พลูภัณฑพัฒนา จก. 480,000.00 บ.พลูภัณฑพัฒนา จก. 480,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๒๐/๖๒

10 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็กซพลอริท 26,000.00 หจก.เอ็กซพลอริท 26,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๑๗/๖๒

11 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ 25,500.00 หจก.เอ็มอีเวชภัณฑ 25,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๖๑/๖๒

12 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 180,830.00 180,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กรุงเทพบริการแกส 180,830.00 หจก.กรุงเทพบริการแกส 180,830.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๑๔/๖๒

13 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 206,274.60 206,274.60 เฉพาะเจาะจง บ.เซสท เมด จก. 206,274.60 บ.เซสท เมด จก. 206,274.60 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๕๕/๖๒

14 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๔๒ รายการ 364,980.00 364,980.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 364,980.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 364,980.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๕๖/๖๒

15 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 390,000.00 390,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 390,000.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 390,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๕๓/๖๒

16 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 52,000.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 52,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๖๖/๖๒

17 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จก. 14,250.00 บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จก. 14,250.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๗๘/๖๒

18 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟารม จก. 4,000.00 บ.โปลิฟารม จก. 4,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๗๗/๖๒

19 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. 4,770.00 บ.ซิลลิคฟารมา จก. 4,770.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๗๕/๖๒

20 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 83,580.00 83,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 83,580.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 83,580.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๘๒/๖๒

21 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๓ รายการ 59,064.00 59,064.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 59,064.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 59,064.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๙๘/๖๒

22 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 24,150.00 24,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 24,150.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 24,150.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๐๗/๖๒

23 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 22,256.00 22,256.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. 22,256.00 บ.ซิลลิคฟารมา จก. 22,256.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๗๘/๖๒

24 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 4,600.00 บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 4,600.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๐๔/๖๒

25 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช จก. 6,420.00 บ.ดี เค เอส เอช จก. 6,420.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๘๐/๖๒

26 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 9,000.00 บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 9,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๘๑/๖๒

27 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.สัปปายะ สยาม จก. 36,500.00 บ.สัปปายะ สยาม จก. 36,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๖๓/๖๒

28 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที โอ พี โซน จก. 16,800.00 บ.ที โอ พี โซน จก. 16,800.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๕๙/๖๒

29 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 55,212.00 55,212.00 เฉพาะเจาะจง หจก.กรุงเทพบริการแกส 55,212.00 หจก.กรุงเทพบริการแกส 55,212.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๕๒/๖๒

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน..........มี.ค.๖๒............................

ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซื้อ/จางลําดับที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



30 ซื้อน้ํายา จํานวน ๒ รายการ 241,071.00 241,071.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. 241,071.00 บ.ซิลลิคฟารมา จก. 241,071.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๒๔/๖๒

31 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 56,000.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 56,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๒๑/๖๒

32 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 424,041.00 424,041.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. 424,041.00 บ.ซิลลิคฟารมา จก. 424,041.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๒๖/๖๒

33 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 20,670.00 20,670.00 เฉพาะเจาะจง หสน.กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่ 20,670.00 หสน.กวงเตี่ยงดิสเปนซารี่ 20,670.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๑๕/๖๒

34 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒ รายการ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 5,136.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 5,136.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๙๒/๖๒

35 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. 6,000.00 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. 6,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๑๑/๖๒

36 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 4,622.40 4,622.40 เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทย เมดิคอล จก. 4,622.40 บ.แสงไทย เมดิคอล จก. 4,622.40 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๑๒/๖๒

37 ซื้อน้ํายา จํานวน ๑ รายการ 17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาแลนด จก. 17,100.00 บ.ฟารมาแลนด จก. 17,100.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๗๙/๖๒

38 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 149,265.00 149,265.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. 149,265.00 บ.ดีเคเอสเอช จก. 149,265.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๖๐/๖๒

39 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ ชุด 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิ ไลฟ จก. 5,000.00 บ.เมดิ ไลฟ จก. 5,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๗๑/๖๒

40 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ ชุด 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิ ไลฟ จก. 15,000.00 บ.เมดิ ไลฟ จก. 15,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๗๓/๖๒

41 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อินเตอรเมดิคอลเทรดดิ้ง 23,000.00 หจก.อินเตอรเมดิคอลเทรดดิ้ง 23,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๘๖/๖๒

42 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 65,000.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 65,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๙๒/๖๒

43 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 1,610.00 1,610.00 เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท. 1,610.00 รภท.ศอพท. 1,610.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๔๗/๖๒

44 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 231,120.00 231,120.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. 231,120.00 บ.ซิลลิคฟารมา จก. 231,120.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๙๖/๖๒

45 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 4,429.80 4,429.80 เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. 4,429.80 บ.ดีเคเอสเอช จก. 4,429.80 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๐๑/๖๒

46 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 1,320.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 1,320.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๙๑/๖๒

47 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ 74,880.00 74,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพสซีส เมดิคอล จก. 74,880.00 บ.ไพสซีส เมดิคอล จก. 74,880.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๙๖/๖๒

48 ซื้อน้ํายา จํานวน ๑ รายการ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาแลนด จก. 1,284.00 บ.ฟารมาแลนด จก. 1,284.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๙๐/๖๒

49 ซื้อน้ํายา จํานวน ๑ รายการ 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีเอ็มแอลพลัส จก. 4,750.00 บ.พีเอ็มแอลพลัส จก. 4,750.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๙๐/๖๓

50 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 604.55 604.55 เฉพาะเจาะจง บ.ทีแมนฟารมา จก. 604.55 บ.ทีแมนฟารมา จก. 604.55 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๘๗/๖๒

51 จางเหมาบริการ

บํารุงรักษาเครื่องตรวจ

อวัยวะภายในดวยคลื่น

ความถี่สูง 

UNTRASOUNF

จํานวน ๑ งาน 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จก. 60,000.00 บ.ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จก. 60,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๕/๖๒

52 ซื้ออุปกรณการฝก จํานวน ๓๙ รายการ ๙๔,๗๔๗.๘๕ ๙๔,๗๔๗.๘๕ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๙๔,๗๔๗.๘๕ หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๙๔,๗๔๗.๘๕ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๕๑/๖๒ฉ

53 ซื้อหมึกพิมพเครื่อง

คอมพิวเตอร
จํานวน ๑ รายการ ๑๖,๗๑๐.๐๐ ๑๖,๗๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๑๖,๗๑๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๑๖,๗๑๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๕๒/๖๒ฉ

54 ซื้อตลับหมึกพิมพ จํานวน ๑๔ รายการ ๑๙๑,๕๗๓.๑๐ ๑๙๑,๕๗๓.๑๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๑๙๑,๕๗๓.๑๐ หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๑๙๑,๕๗๓.๑๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๕๓/๖๒ฉ

55 ซื้อวัสดุซอมบํารุง

สุขภัณฑหองน้ํา

จํานวน ๓ รายการ ๑๓,๙๗๐.๖๐ ๑๓,๙๗๐.๖๐ เฉพาะเจาะจง ราน ไวท เทค ๑๓,๙๗๐.๖๐ ราน ไวท เทค ๑๓,๙๗๐.๖๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๕๕/๖๒ฉ



56 ซื้อวัสดุซอมแซมตูเก็บของ จํานวน ๔ รายการ ๘๐,๔๖๗.๓๕ ๘๐,๔๖๗.๓๕ เฉพาะเจาะจง บ.พี เค พี อินทีเรีย แอนดดีไซน

 จก.

๘๐,๔๖๗.๓๕ บ.พี เค พี อินทีเรีย แอนดดีไซน

 จก.

๘๐,๔๖๗.๓๕ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๕๖/๖๒ฉ

57 ซื้อพัดลมเพดานพรอมติดตั้ง จํานวน ๑ รายการ ๔๔,๒๙๘.๐๐ ๔๔,๒๙๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน เสริมศิริซัพพลาย ๔๔,๒๙๘.๐๐ ราน เสริมศิริซัพพลาย ๔๔,๒๙๘.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๕๗/๖๒ฉ

58 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน ๕ รายการ ๑๐,๖๔๐.๐๐ ๑๐,๖๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๑๐,๖๔๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๑๐,๖๔๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๕๙/๖๒ฉ

59 ซื้ออุปกรณสําหรับงาน

ดานนิรภัย
จํานวน ๒ รายการ ๕,๑๐๐.๐๐ ๕,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๕,๑๐๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๕,๑๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๖๒/๖๒ฉ

60 ซื้อพัสดุหลักสูตรการ

ฝกงานในหนาที่
จํานวน ๑๓ รายการ ๑๐,๕๔๐.๐๐ ๑๐,๕๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๑๐,๕๔๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๑๐,๕๔๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๖๓/๖๒ฉ

61 ซื้อพัสดุสําหรับแผนงาน

พัฒนาสุขภาพฯ
จํานวน ๒๖ รายการ ๘๗,๘๒๔.๐๐ ๘๗,๘๒๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน เค ซี เทรดดิ้ง ๘๗,๘๒๔.๐๐ ราน เค ซี เทรดดิ้ง ๘๗,๘๒๔.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๖๕/๖๒ฉ

62 ซื้อพัสดุอุปกรณดานงานจัด

เลี้ยงรับรอง
จํานวน ๕ รายการ ๑๒,๕๗๐.๐๐ ๑๒,๕๗๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ไวท เทค ๑๒,๕๗๐.๐๐ ราน ไวท เทค ๑๒,๕๗๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๖๗/๖๒ฉ

63 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน ๔ รายการ ๖๗,๓๙๘.๖๐ ๖๗,๓๙๘.๖๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๖๗,๓๙๘.๖๐ หจก.กอพงศ โอเอซัพพลาย ๖๗,๓๙๘.๖๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๗๕/๖๒ฉ

64 ซื้อกระดาษถายเอกสาร A4 จํานวน ๕๐ รีม ๔๗,๐๘๐.๐๐ ๔๗,๐๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไนซลี่เปเปอร จก. ๔๗,๐๘๐.๐๐ บ.ไนซลี่เปเปอร จก. ๔๗,๐๘๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๗๗/๖๒ฉ

65 ซื้อฉากกั้นหองสํานักงาน จํานวน ๘ รายการ ๑๐๐,๔๕๐.๐๐ ๑๐๐,๔๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน สมารทเทค ๑๐๐,๔๕๐.๐๐ ราน สมารทเทค ๑๐๐,๔๕๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๗๙/๖๒ฉ

66 เครื่องวัดปริมาณฝุนละออง

ในอาคาร (Aerosol 

Monitor)

จํานวน ๑ เครื่อง 550,000.00 550,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต  

จก.

545,000.00 บ.อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต  

จก.

545,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๐๓/๖๒ฉ

ร.อ.

     เม.ย.๖๒

 น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.
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