
  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่ง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมัติ

1 เครื่องลางเครื่องมือทางการ

แพทยแบบอัตโนมัติ ๒ 

ประตู (ขนาดไมนอยกวา 

๓๐๐ ลิตร)

จํานวน ๑ เครื่อง 1,775,000.00 1,775,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.นําวิวัฒนการชาง (1992)

 จก.

1,768,000.00 บ.นําวิวัฒนการชาง (1992) 

จก.

1,768,000.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๗๖/๖๒b

 บ. เซนตเมด จก. 1,771,000.00

2 ชุดเครื่องมือผาตัดเสนเลือด 

(Vascular Set)

จํานวน ๑ ชุด 620,000.00 620,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.ยูนิเทค เฮลทแคร จก. 611,000.00 บ.เอออรตา เมดิคอล จก. 600,000.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๔๕/๖๒b

บ.เอออรตา เมดิคอล จก. 600,000.00

3 เครื่องเฝาติดตามการ

ทํางานสัญญาณชีพ ผูปวย

หลอดเลือดสมองชนิดขาง

เตียง

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

e-bidding

บ.โซวิค จก. 17,970,000.00 บ.โซวิค จก. 17,970,000.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๘๒/๖๒b

บ.ออริจิเนเตอร จก. 18,000,000.00

4 ชุดถายทอดสัญญาณภาพ

ผานทางวีดิทัศนสําหรับงาน

ผาตัดภายในโพรงมดลูก

จํานวน ๑ ชุด 2,500,000.00 2,500,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.บีเจเอช เมดิคอล จก. 1,745,000.00 บ.บีเจเอช เมดิคอล จก. 1,745,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๘๙/๖๒b

5 ชุดศูนยกลางเฝาติดตาม

สัญญาณไฟฟาหัวใจ ชีพจร 

และความดันโลหิตของ

ผูปวยหลอดเลือดสมอง

จํานวน ๑ ชุด 1,900,000.00 1,900,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.โซวิค จก. 1,898,000.00 บ.โซวิค จก. 1,898,000.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๘๑/๖๒ b.

บ.ออริจิเนเตอร จก. 1,900,000.00

6 ระบบนําวิถีผาตัดศัลยกรรม

ประสาท

จํานวน ๑ ระบบ 13,000,000.00 13,000,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.โกสินทรเวชภัณฑ จก. 12,900,000.00 บ.อินจีเนียส เทคโนโลยี จก. 12,500,000.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๗/๖๒b

บ.อินจีเนียส เทคโนโลยี  จก. 12,500,000.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน..........เม.ย.๖๒............................

ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซื้อ/จางลําดับที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคางานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



7 โคมไฟผาตัดใหญ LED ชนิด

ติดเพดานแบบโคมคู พรอม

ระบบถายทอดภาพแบบ

ความละเอียดสูง

จํานวน ๑ ชุด 2,300,000.00 2,300,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.เค.เพอรฟอรแมนซ จก. 2,300,000.00 บ.นิว ไลฟเมด จก. 2,290,000.00 ผูเสนอราคาต่ํา ๘๓/๖๒b

บ.นิว ไลฟเมด จก. 2,290,000.00

8 เครื่องตรวจทางจักษุ 

(Phoropter)

จํานวน ๒ เครื่อง 4,227,000.00 4,227,000.00 ประกวดราคา

e-bidding

บ.ป.เคมีอุปกรณ จก. 4,180,000.00 บ.ป.เคมีอุปกรณ จก. 4,180,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๘/๖๒b

     ร.อ.

           น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

                      พ.ค.๖๒



  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่ง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมัติ

1 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๔ รายการ 408,295.00 408,295.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพสเฮลทแคร จก. 408,295.00 บ.โพสเฮลทแคร จก. 408,295.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๙๕/๖๒

2 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จก. 8,500.00 บ.วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จก. 8,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๑๑/๖๒

3 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 475,000.00 475,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. 475,000.00 บ.ซิลลิคฟารมา จก. 475,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๐๘/๖๒

4 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 195,000.00 195,000.00 เฉพาะเจาะจง    บ.ประภัสสร เอ็นจีเนี่ยริ่ง     

ซัพพลาย จก.

195,000.00    บ.ประภัสสร เอ็นจีเนี่ยริ่ง     

ซัพพลาย จก.

195,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๑/๖๒

5 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 479,990.00 479,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินเทลลิเจนท เทเลคอม 

โซลูชั่น จก.

479,990.00 บ.อินเทลลิเจนท เทเลคอม 

โซลูชั่น จก.

479,990.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๑๖/๖๒

6 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 195,000.00 195,000.00 เฉพาะเจาะจง    บ.ประภัสสร เอ็นจีเนี่ยริ่ง     

ซัพพลาย จก.

195,000.00    บ.ประภัสสร เอ็นจีเนี่ยริ่ง     

ซัพพลาย จก.

195,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๓๘/๖๒

7 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 475,000.00 475,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. 475,000.00 บ.ซิลลิคฟารมา จก. 475,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๗๐/๖๒

8 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลดเมด เทรดดิ้ง จก. 74,000.00 บ.เวิลดเมด เทรดดิ้ง จก. 74,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๖๒/๖๒

9 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปรเกรส โปรดักส ซัพพลาย จก. 25,680.00 บ.โปรเกรส โปรดักส ซัพพลาย จก. 25,680.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๙๑/๖๒

10 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 6,620.00 6,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอพีโซน จก. 6,620.00 บ.ทีโอพีโซน จก. 6,620.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๑๔/๖๒

11 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เวิลดเมด เทรดดิ้ง จก. 74,000.00 บ.เวิลดเมด เทรดดิ้ง จก. 74,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๘๐/๖๒

12 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 79,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศูนยการไดยินดีเมด จก. 79,000.00 บ.ศูนยการไดยินดีเมด จก. 79,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๗๗/๖๒

13 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ เมดิคอล จก. 7,000.00 บ.เซฟ เมดิคอล จก. 7,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๗๙/๖๒

14 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 34,133.00 34,133.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพลย โซลชั่น เทคโนโลยี จก. 34,133.00 บ.เพลย โซลชั่น เทคโนโลยี จก. 34,133.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๘๑/๖๒

15 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 6,589.00 6,589.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอพีโซน จก. 6,589.00 บ.ทีโอพีโซน จก. 6,589.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๔๙/๖๒

16 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 10,850.00 10,850.00 เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท. 10,850.00 รภท.ศอพท. 10,850.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๔๘/๖๒

17 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัลไพน จก. 108,000.00 บ.อัลไพน จก. 108,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๕๘/๖๒

18 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒๘ รายการ 79,000.00 79,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จก. 79,000.00 บ.เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จก. 79,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๙๘/๖๒

19 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๙ รายการ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอพีโซน จก. 39,000.00 บ.ทีโอพีโซน จก. 39,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๙๙/๖๒

20 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑๗ รายการ 60,295.00 60,295.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอพีโซน จก. 60,295.00 บ.ทีโอพีโซน จก. 60,295.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๑๗/๖๒

21 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒๓ รายการ 53,453.00 53,453.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จก. 53,453.00 บ.เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จก. 53,453.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๑๖/๖๒

22 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๓๒ รายการ 247,592.22 247,592.22 เฉพาะเจาะจง บ.ทีโอพีโซน จก. 247,592.22 บ.ทีโอพีโซน จก. 247,592.22 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๑๘/๖๒

23 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชายน ซิตี้ จก. 44,940.00 บ.ชายน ซิตี้ จก. 44,940.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๑๔/๖๒

24 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 140,000.00 140,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ป.เคมีอุปกรณ จก. 140,000.00 บ.ป.เคมีอุปกรณ จก. 140,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๑๕/๖๒

25 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 8,560.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 8,560.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๘๙/๖๒

26 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัลไพน จก. 44,000.00 บ.อัลไพน จก. 44,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๓๐/๖๒

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน..........เม.ย.๖๒............................
ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซื้อ/จางลําดับที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคางานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



27 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัลไพน จก. 360,000.00 บ.อัลไพน จก. 360,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๓๑/๖๒

28 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟาร ทริลเลี่ยน จก. 18,000.00 บ.ฟาร ทริลเลี่ยน จก. 18,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๕๔/๖๒

29 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 2,961.76 2,961.76 เฉพาะเจาะจง บ.บางกอก ลักกี้เชฟ จก. 2,961.76 บ.บางกอก ลักกี้เชฟ จก. 2,961.76 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๕๕/๖๒

30 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 12,590.00 12,590.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 12,590.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 12,590.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๓๔/๖๒

31 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 225,342.00 225,342.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. 225,342.00 บ.ซิลลิคฟารมา จก. 225,342.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๔๒/๖๒

32 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 136,340.00 136,340.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. 136,340.00 บ.ซิลลิคฟารมา จก. 136,340.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๔๓/๖๒

33 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 264,000.00 264,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัลไพน จก. 264,000.00 บ.อัลไพน จก. 264,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๔๖/๖๒

34 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนดติค ฟารมาซูติคอล 

จก.

1,200.00 บ.แอตแลนดติค ฟารมาซูติคอล 

จก.

1,200.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๙๒/๖๒

35 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนดติค ฟารมาซูติคอล 

จก.

1,926.00 บ.แอตแลนดติค ฟารมาซูติคอล 

จก.

1,926.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๙๓/๖๒

36 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 3,975.00 3,975.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอตแลนดติค ฟารมาซูติคอล 

จก.

3,975.00 บ.แอตแลนดติค ฟารมาซูติคอล 

จก.

3,975.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๙๑/๖๒

37 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 33,174.00 33,174.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 33,174.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 33,174.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๙๙/๖๒

38 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๖ รายการ 151,000.00 151,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีแอรไทย จก. 151,000.00 บ.ซีแอรไทย จก. 151,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๖๑/๖๒

39 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 1,383.00 1,383.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 1,383.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 1,383.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๑๔/๖๒

40 ซื้อยา จํานวน ๑ ชุด 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิคฟารมา จก. 44,940.00 บ.ซิลลิคฟารมา จก. 44,940.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๔๘/๖๒

41 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 11,900.00 11,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 11,900.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 11,900.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๙๓/๖๒

42 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๕ รายการ 28,570.00 28,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 28,570.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 28,570.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๙๔/๖๒

43 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 383,916.00 383,916.00 เฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จก. 383,916.00 บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จก. 383,916.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๐๘/๖๒

44 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 489,739.00 489,739.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 489,739.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 489,739.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๐๗/๖๒

45 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 398,040.00 398,040.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 398,040.00 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 398,040.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๖๔/๖๒

46 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 80,250.00 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 80,250.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๔๔/๖๒

47 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 95,872.00 95,872.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 95,872.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 95,872.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๔๗/๖๒

48 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ 59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.เฟรมเมอร จก. 59,400.00 บ.เฟรมเมอร จก. 59,400.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๗๗/๖๒

49 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 46,566.40 46,566.40 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 46,566.40 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 46,566.40 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐๑/๖๓

50 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จก. 52,000.00 บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จก. 52,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๔๘/๖๒

51 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 39,590.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 39,590.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๗๑/๖๒

52 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ ๓,๕๕๐.๐๐ ๓,๕๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.อาร เอ็กซ จก. ๓,๕๕๐.๐๐ บ.อาร เอ็กซ จก. ๓,๕๕๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑.๔๘

53 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

54 เครื่องควบคุมและปรับ

อุณหภูมิรางกายผูปวยโดย

ใชแผนไฮโดรเจล

(Hypo-Hyperthermia)

จํานวน ๑ เครื่อง 1,300,000.00 1,300,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จก. 1,300,000.00 บ.โซวิค จก. 1,300,000.00 เปนราคาที่เหมะสม ๓๒๖/๖๒



55 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

56 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรยควบคุม

ดวยระบบคอมพิวเตอร

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 ๕๐/๖๒

57 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

58 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

59 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องแปลงสัญญาณภาพ

เอกซเรยเปนแบบดิจิตอล

จํานวน ๑ รายการ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ ๒๓๕,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไทย จี แอล จก. ๒๓๕,๐๐๑.๐๐ บ.ไทย จี แอล จก. ๒๓๕,๐๐๑.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๔๖/๖๒

60 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

61 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

62 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



63 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรยทรวงอก

ระบบดิจิตอล

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

64 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

65 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

66 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

67 ซื้อวัสดุปองกันการ

โจรกรรมอาคารจอดรถ

จํานวน ๑ รายการ ๒๗,๖๓๙.๖๔ ๒๗,๖๓๙.๖๔ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๒๗,๖๓๙.๖๔ หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๒๗,๖๓๙.๖๔ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๔๔/๖๒ฉ

68 ซื้อวัสดุอุปกรณใชราชการ จํานวน ๑๔ รายการ ๒๕,๔๙๖.๐๐ ๒๕,๔๙๖.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๒๕,๔๙๖.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๒๕,๔๙๖.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๗๑/๖๒ฉ

69 ซื้อพัสดุซอมบํารุงระบบ

ประปา

จํานวน ๖ รายการ ๒๖,๑๙๐.๐๐ ๒๖,๑๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานไวทเทค ๒๖,๑๙๐.๐๐ รานไวทเทค ๒๖,๑๙๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๗๓/๖๒ฉ

70 ซื้อหมึกและไขมาสเตอร

เครื่องโรเนียว

จํานวน ๒ รายการ ๑๐๔,๑๔๓.๑๐ ๑๐๔,๑๔๓.๑๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดูโปร (ประเทศไทย) จก. ๑๐๔,๑๔๓.๑๐ บ.ดูโปร (ประเทศไทย) จก. ๑๐๔,๑๔๓.๑๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๗๔/๖๒ฉ

71 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน ๑ รายการ ๓๑,๔๐๔.๐๐ ๓๑,๔๐๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.จอยวิชั่น จก. ๓๑,๔๐๔.๐๐ บ.จอยวิชั่น จก. ๓๑,๔๐๔.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๗๕/๖๒ฉ

72 ซื้อวัสดุสายชางโยธา 

(ประปา สุขภัณฑ)

จํานวน ๑๙ รายการ ๖๔,๖๒๘.๐๐ ๖๔,๖๒๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน เสริมศิริซัพพลาย ๖๔,๖๒๘.๐๐ ราน เสริมศิริซัพพลาย ๖๔,๖๒๘.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๗๘/๖๒ฉ

73 ซื้อพัสดุ จํานวน ๑๖ รายการ ๖๖,๖๒๓.๙๐ ๖๖,๖๒๓.๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๖๖,๖๒๓.๙๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๖๖,๖๒๓.๙๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘๐/๖๒ฉ

74 ซื้อพัสดุ จํานวน ๘ รายการ ๓๐,๗๑๐.๐๐ ๓๐,๗๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๓๐,๗๑๐.๐๐ หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๓๐,๗๑๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘๐/๖๒ฉ



75 ซื้อพัสดุเพื่อจัด     

กิจกรรม ๕ ส.

จํานวน ๑๑ รายการ ๓๐,๙๔๐.๐๐ ๓๐,๙๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน เค.ซี.เทรดดิ้ง ๓๐,๙๔๐.๐๐ ราน เค.ซี.เทรดดิ้ง ๓๐,๙๔๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘๐/๖๒ฉ

76 ซื้อพัสดุเพื่อจัด           

กิจกรรม ๕ ส.

จํานวน ๓ รายการ ๔,๔๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน อุดมสิน ๔,๔๐๐.๐๐ ราน อุดมสิน ๔,๔๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘๐/๖๒ฉ

77 ซื้อกระดาษ จํานวน ๓ รายการ ๕๙,๐๖๔.๐๐ ๕๙,๐๖๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โรงงานอุตสหกรรมกระดาษ

บางปะอิน จก.

๕๙,๐๖๔.๐๐ บ.โรงงานอุตสหกรรมกระดาษ

บางปะอิน จก.

๕๙,๐๖๔.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘๓/๖๒ฉ

78 ซื้อกระดาษ จํานวน ๓ รายการ ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๑๒,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘๓/๖๒ฉ

79 ซื้อพัสดุ สอ.หลักสูตรการ

บริหารงานสายแพทย

ทหารชั้นสูง พอ.รุน ๒๓

จํานวน ๕ รายการ ๑๔,๒๘๘.๐๐ ๑๔,๒๘๘.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทัสเทล จก. ๑๔,๒๘๘.๐๐ บ.ทัสเทล จก. ๑๔,๒๘๘.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘๔/๖๒ฉ

80 ซื้อ Laser Presentation จํานวน ๑ อัน ๑,๒๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๑,๒๐๐.๐๐ หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๑,๒๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘๕/๖๕ฉ

81 ซื้อพัสดุพลพยาบาล     รุน

 ๑๑๐

จํานวน ๒ รายการ ๔,๖๙๓.๐๐ ๔,๖๙๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๔,๖๙๓.๐๐ หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๔,๖๙๓.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘๖/๖๒ฉ

82 ซื้อพัสดุสายสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส

จํานวน ๓ รายการ ๑๒,๐๕๕.๐๐ ๑๒,๐๕๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๒,๐๕๕.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๒,๐๕๕.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘๙/๖๒ฉ

83 ซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน ๑ ตู ๔,๔๐๐.๐๐ ๔,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๔,๔๐๐.๐๐ หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๔,๔๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๑/๖๒ฉ

84 จางลางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ

จํานวน ๑๒๔ เครื่อง ๑๓๒,๖๘๐.๐๐ ๑๓๒,๖๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.อนันต มงคลชัย ๑๓๒,๖๘๐.๐๐ หจก.อนันต มงคลชัย ๑๓๒,๖๘๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๒๑๒/๖๒ฉ

85 จางทําตรายาง จํานวน ๑๐๐ รายการ ๒๘,๕๖๐.๐๐ ๒๘,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๒๘,๕๖๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๒๘,๕๖๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๒๒๒/๖๒ฉ

ร.อ.

     น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

                พ.ค.๖๒
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