
  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่ง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมัติ

๑ ซื้อเครื่องจี้และตัดดวยกาซ

อารกอนพรอมอุปกรณ

สําหรับใชหามเลือดใน

ระบบทางเดินอาหาร

 ๑ เครื่อง ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา

e-bidding

บ. เค.เพอรฟอรแมนซ จก. ๒,๔๐๐,๐๐๐ บ นิวไลท เมด จก. ๒,๒๐๐,๐๐๐ ผูเสนอราคาต่ํา ๕๑/๖๒b

บ.นิวไลท เมด จก. ๒,๒๐๐,๐๐๐

๒ ซื้อจักรยานวัดงานทดสอบ

สมรรถภาพการใชออกซิเจน

 (Bicycle Ergometer)

๑ เครื่อง ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา

e-bidding

บ.แกรนดมารเก็ตติ้ง  จก. ๘๙๕,๐๐๐ บ.แกรนดมารเก็ตติ้ง จก. ๘๙๕,๐๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๙๑/๖๒b

๓ ซื้อเครื่องเอกซเรย

คอมพิวเตอร ๑๒๘ สไลด

๑ เครื่อง ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา

e-bidding

บ.ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส 

(ประเทศไทย) จก.

๒๔,๒๕๐,๐๐๐ บ.ยีอี เมดิคอล ซีสเต็มส 

(ประเทศไทย) จก.

๒๔,๒๕๐,๐๐๐ ผูเสนอราคาต่ํา ๙๕/๖๒b

บ.ฟลิปส (ประเทศไทย) จก. ๒๔,๙๖๐,๐๐๐

๔ ซื้อชุดเครื่องมือผาตัดภายใน

โพรงมดลูก

๑ ชุด ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา

e-bidding

บ.โอลิมปส (ประเทศไทย)  

จก.

๒,๐๐๐,๐๐๐ บ.บีเจเอช เมดิคอล จก. ๑,๙๙๕,๐๐๐ ผูเสนอราคาต่ํา ๑๐๔/๖๒b

บ.บีเจเอช เมดิคอล จก. ๑,๙๙๕,๐๐๐

๕ ซื้อเครื่องจี้หามเลือดพรอม

ระบบเชื่อมปดหลอดเลือด

ดวยไฟฟาพรอมอุปกรณ

๑ เครื่อง ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา

e-bidding

บ.เค.เพอรฟอรแมนซ จก. ๒,๙๐๐,๐๐๐ บ.นิวไลฟเมด จก. ๒,๗๐๐,๐๐๐ ผูเสนอราคาต่ํา ๑๐๖/๖๒b

บ.นิวไลฟเมด จก. ๒,๗๐๐,๐๐๐

๖ ซื้อเตียงผูปวยชนิดชั่ง

น้ําหนักได

๒ เตียง ๘๒๕,๓๓๓,๓๓ ๘๒๕,๓๓๓,๓๓ ประกวดราคา

e-bidding

บ.โซวิค จก. ๘๒๕,๐๐๐ บ.เวิลดเมด เทรดดิ้ง จก. ๓๙๙,๐๐๐ ผูเสนอราคาต่ํา ๙๙/๖๒b

บ.เวิลดเมด เทรดดิ้ง จก. ๓๙๙,๐๐๐

   บ.เบอรลิน เยอรมนี       

 อิมพอรท จก.

๖๗๓,๕๘๐

บ.เคทีพี นําโชค จก. ๕๕๒,๔๙๙

     ร.อ.

             น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

                          ก.ค.๖๒

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน..........มิ.ย.๖๒............................

ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซื้อ/จางลําดับที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่ง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมัติ

1 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสสเมด เอ็นจิเนียริ่ง จก. 168,000.00 บ.บอสสเมด เอ็นจิเนียริ่ง จก. 168,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๑๗๖/๖๒

2 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน พีวีที ซัพพลาย 170,000.00 ราน พีวีที ซัพพลาย 170,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๑๐/๖๒

3 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธเนศพัฒนา จก. 240,000.00 บ.ธเนศพัฒนา จก. 240,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๔๐/๖๒

4 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

5 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสสเมด เอ็นจิเนียริ่ง จก. 19,000.00 บ.บอสสเมด เอ็นจิเนียริ่ง จก. 19,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๐๔/๖๒

6 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 32,620.00 32,620.00 เฉพาะเจาะจง บ.เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จก. 32,620.00 บ.เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จก. 32,620.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๐๐/๖๒

7 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทดีไลฟ จก. 130,000.00 บ.ไทดีไลฟ จก. 130,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๕๐/๖๒

8 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 238,500.00 238,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.วีณาสปอรต อินเตอรเทรด จก. 238,500.00 บ.วีณาสปอรต อินเตอรเทรด จก. 238,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๔๔/๖๒

9 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จก. 350,000.00 บ.โซวิค จก. 350,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๖๗/๖๒

10 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 448,000.00 448,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิก ไลฟ จก. 448,000.00 บ.เมดิก ไลฟ จก. 448,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๔๘/๖๒

11 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 424,000.00 424,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทคูณ เมดิคอล จก. 424,000.00 บ.ไทคูณ เมดิคอล จก. 424,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๒๔๕/๖๒

12 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 194,800.00 194,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทคูณ เมดิคอล จก. 194,800.00 บ.ไทคูณ เมดิคอล จก. 194,800.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๓๓/๖๒

13 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ 36,750.00 36,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จก. 36,750.00 บ.โซวิค จก. 36,750.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๔๓/๖๒

14 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทคเอช จก. 19,000.00 บ.เทคเอช จก. 19,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๖๖/๖๒

15 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ เอส ที เมดิคอล ซัพพลาย 

(ไทยแลนด) จก.

46,000.00 บ.เอ เอส ที เมดิคอล ซัพพลาย 

(ไทยแลนด) จก.

46,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๖๗/๖๒

16 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอสสเมด เอ็นจิเนียริ่ง จก. 98,600.00 บ.บอสสเมด เอ็นจิเนียริ่ง จก. 98,600.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๗๔/๖๒

17 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒๘ รายการ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที โอ พี โซน จก. 39,000.00 บ.ที โอ พี โซน จก. 39,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๘๔/๖๒

18 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ 303,880.00 303,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟต ฟงกชั่น จก. 303,880.00 บ.ฟต ฟงกชั่น จก. 303,880.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๓๒๒/๖๒

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

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

วิธีซื้อ/จางลําดับที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



19 ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ 26,950.00 26,950.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 26,950.00 บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 26,950.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๙๕/๖๒

20 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 1,082.00 1,082.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 1,082.00 บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 1,082.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๔๙๘/๖๒

21 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 34,662.65 34,662.65 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 34,662.65 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 34,662.65 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๐๓/๖๒

22 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จีเทค โซลูชั่น 17,120.00 หจก.จีเทค โซลูชั่น 17,120.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๐๕/๖๒

23 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 21,400.00 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 21,400.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๒๑/๖๒

24 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 20,431.65 20,431.65 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 20,431.65 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 20,431.65 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๓๘/๖๒

25 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง หจก.จีเทค โซลูชั่น 51,360.00 หจก.จีเทค โซลูชั่น 51,360.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๔๔/๖๒

26 ซื้อน้ํายา จํานวน ๒ รายการ 152,207.50 152,207.50 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จก. 152,207.50 บ.เมดิทอป จก. 152,207.50 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๔๖/๖๒

27 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บอรเนียว เมดิคัล จก. 9,000.00 บ.บอรเนียว เมดิคัล จก. 9,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๕๕/๖๒

28 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อัมรินทร เมดิคอล จก. 52,500.00 บ.อัมรินทร เมดิคอล จก. 52,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๕๖/๖๒

29 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จก. 120,000.00 บ.วิคตอรี่ ครุภัณฑการแพทย จก. 120,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๗๔/๖๒

30 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๗ รายการ 33,050.00 33,050.00 เฉพาะเจาะจง ราน ทริปเปล 33,050.00 ราน ทริปเปล 33,050.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๗๖/๖๒

31 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 348,820.00 348,820.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทอรค ไอที จก. 348,820.00 บ.ทอรค ไอที จก. 348,820.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๘๑/๖๒

32 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 17,806.00 17,806.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอสถอินเตอร แลบบอราทอรีส จก. 17,806.00 บ.โอสถอินเตอร แลบบอราทอรีส จก. 17,806.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๘๖/๖๒

33 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 202,230.00 202,230.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 202,230.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 202,230.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๙๘/๖๒

34 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ไวทเทค 18,000.00 ราน ไวทเทค 18,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๐๕/๖๒

35 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๗ รายการ 12,670.00 12,670.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จก. 12,670.00 บ.ไทยกอส จก. 12,670.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๐๖/๖๒

36 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 2,370.00 2,370.00 เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส จก. 2,370.00 บ.เยนเนอรราลดรั๊กสเฮาส จก. 2,370.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๑๔/๖๒

37 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟารมาซูติคอล จก. 4,815.00 บ.สยามฟารมาซูติคอล จก. 4,815.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๑๖/๖๒

38 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 314,580.00 314,580.00 เฉพาะเจาะจง บ.อารเอ็กซ จก. 314,580.00 บ.อารเอ็กซ จก. 314,580.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๑๗/๖๒

39 ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ 1,184.00 1,184.00 เฉพาะเจาะจง บ.คอนติเนนเติล-ฟารม จก. 1,184.00 บ.คอนติเนนเติล-ฟารม จก. 1,184.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๑๙/๖๒

40 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๖ รายการ 21,543.00 21,543.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 21,543.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 21,543.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๒๒/๖๒

41 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 71,180.68 71,180.68 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 71,180.68 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) จก. 71,180.68 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๒๓/๖๒

42 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 72,225.00 72,225.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 72,225.00 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 72,225.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๒๔/๖๒



43 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จก. 37,800.00 บ.จรูญเภสัช จก. 37,800.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๒๕/๖๒

44 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จก. 6,400.00 บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จก. 6,400.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๒๖/๖๒

45 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 31,115.60 31,115.60 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 31,115.60 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 31,115.60 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๒๗/๖๒

46 ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ 78,473.80 78,473.80 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 78,473.80 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 78,473.80 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๓๑/๖๒

47 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๕ รายการ 49,300.00 49,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ควอลิฟาม จก. 49,300.00 บ.ควอลิฟาม จก. 49,300.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๓๓/๖๒

48 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 3,905.50 3,905.50 เฉพาะเจาะจง บ.อารเอ็กซ จก. 3,905.50 บ.อารเอ็กซ จก. 3,905.50 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๓๖/๖๒

49 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 17,055.80 17,055.80 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 17,055.80 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 17,055.80 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๓๗/๖๒

50 ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ 6,079.89 6,079.89 เฉพาะเจาะจง บ.จรูญเภสัช จก. 6,079.89 บ.จรูญเภสัช จก. 6,079.89 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๓๙/๖๒

51 ซื้อน้ํายา จํานวน ๖ รายการ 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.พีซีแอล โฮลดิ้ง จก. 59,000.00 บ.พีซีแอล โฮลดิ้ง จก. 59,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๔๐/๖๒

52 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ ๑๓,๐๐๐.๕๐ ๑๓,๐๐๐.๕๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. ๑๓,๐๐๐.๕๐ บ.ซิลลิค ฟารมา จก. ๑๓,๐๐๐.๕๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๔๑/๖๒

53 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ ๒๒,๑๐๐.๐๐ ๒๒,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จก. ๒๒,๑๐๐.๐๐ บ.ทีเอ็นพี เฮลทแคร จก. ๒๒,๑๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๔๒/๖๒

54 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ ๓,๒๑๐.๐๐ ๓,๒๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอสถอินเตอร แลบบอราทอรีส จก. ๓,๒๑๐.๐๐ บ.โอสถอินเตอร แลบบอราทอรีส จก. ๓,๒๑๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๕๓/๖๒

55 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ ๔๒,๒๖๕.๐๐ ๔๒,๒๖๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. ๔๒,๒๖๕.๐๐ บ.ซิลลิค ฟารมา จก. ๔๒,๒๖๕.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๕๕/๖๒

56 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒ รายการ ๔,๙๘๐.๐๐ ๔,๙๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ ๔,๙๘๐.๐๐ หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ ๔,๙๘๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๕๖/๖๒

57 จางปรับเทียบพัสดุสาย

การแพทย รพ.กองบิน ๗
จํานวน ๗ รายการ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๒๐,๐๐๐.๐๐ บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๒๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๗๙/๖๒

58 จางปรับเทียบพัสดุสาย

การแพทย รพ.กองบิน ๕๖
จํานวน ๘ รายการ ๑๘,๑๐๐.๐๐ ๑๘,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๘,๑๐๐.๐๐ บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๘,๑๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๑/๖๒

59 จางปรับเทียบพัสดุสาย

การแพทย รพ.กองบิน ๔
จํานวน ๑๓ รายการ ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๔๑,๐๐๐.๐๐ บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๔๑,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๒/๖๒

60 จางปรับเทียบพัสดุสาย

การแพทย รพ.กองบิน ๕
จํานวน ๗ รายการ ๑๖,๒๐๐.๐๐ ๑๖,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๖,๒๐๐.๐๐ บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๖,๒๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๓/๖๒

61 จางปรับเทียบ จํานวน ๖ รายการ ๑๓,๖๕๐.๐๐ ๑๓,๖๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๓,๖๕๐.๐๐ บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๓,๖๕๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖/๖๒



62 จางปรับเทียบ จํานวน ๙ รายการ ๒๒,๓๕๐.๐๐ ๒๒,๓๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๒๒,๓๕๐.๐๐ บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๒๒,๓๕๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๗/๖๒

63 จางปรับเทียบ จํานวน ๕ รายการ ๑๑,๗๕๐.๐๐ ๑๑,๗๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๑,๗๕๐.๐๐ บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๑,๗๕๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘/๖๒

64 จางปรับเทียบ จํานวน ๕ รายการ ๑๑,๕๐๐.๐๐ ๑๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๑,๕๐๐.๐๐ บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๑,๕๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๙/๖๒

65 จางปรับเทียบมาตรฐาน

พัสดุสายการแพทย

จํานวน ๕ รายการ ๑๒,๒๐๐ ๑๒,๒๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๒,๒๐๐ บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๒,๒๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐/๖๒

66 จางปรับเทียบมาตรฐาน

พัสดุสายการแพทย

จํานวน ๑ รายการ ๓๐,๔๐๐ ๓๐,๔๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๓๐,๔๐๐ บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๓๐,๔๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๗๑/๖๒

67 จางปรับเทียบมาตรฐาน

พัสดุสายการแพทย

จํานวน ๑ รายการ ๑๓,๔๐๐.๐๐ ๑๓,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๓,๔๐๐.๐๐ บ.สยาม เมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๓,๔๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๗๒/๖๒

68 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

69 ซื้อพัสดุโครงการประชุม

สัมนาเชิงปฏิบัติการแพทย

จํานวน ๖ รายการ ๑,๕๐๐.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ไวทเทค ๑,๕๐๐.๐๐ ราน ไวทเทค ๑,๕๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๖๘/๖๒ฉ

70 ซื้อระบบ Smart Report จํานวน ๔ รายการ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โอเพน ซอรส เทคโนโลยี จก. ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บ.โอเพน ซอรส เทคโนโลยี จก. ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘๗/๖๒ฉ

71 ซื้อพัสดุใชสํานักงาน จํานวน ๙ รายการ ๓,๖๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ไวทเทค ๓,๖๐๐.๐๐ ราน ไวทเทค ๓,๖๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๒/๖๒ฉ

72 ซื้อหนังสือประจําหองสมุด จํานวน ๑๒๒ รายการ ๑๒๙,๖๓๙.๐๕ ๑๒๙,๖๓๙.๐๕ เฉพาะเจาะจง ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

๑๒๙,๖๓๙.๐๕ ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

๑๒๙,๖๓๙.๐๕ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๗/๖๒ฉ

73 ซื้อหนังสือประจําหองสมุด จํานวน ๒๖ รายการ ๖๑,๗๓๗.๒๕ ๖๑,๗๓๗.๒๕ เฉพาะเจาะจง บ.บุคเน็ท จก. ๖๑,๗๓๗.๒๕ บ.บุคเน็ท จก. ๖๑,๗๓๗.๒๕ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๙๗/๖๒ฉ

74 ซื้อรถเข็น จํานวน ๒ รายการ ๕,๖๑๐.๐๐ ๕,๖๑๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สิริพงศ อินโนเวชั่น จก. ๕,๖๑๐.๐๐ บ.สิริพงศ อินโนเวชั่น จก. ๕,๖๑๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๔/๖๒ฉ

75 ซื้อพัสดุแบตเตอรี่ 12 v จํานวน ๔ กอน ๒,๒๐๐.๐๐ ๒,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน อุดมสิน ๒,๒๐๐.๐๐ ราน อุดมสิน ๒,๒๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๕/๖๒ฉ



76 ซื้อพัสดุใชสํานักงาน

ประจําป ๖๒

จํานวน ๑๐ รายการ ๓๐,๓๐๐.๐๐ ๓๐,๓๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ไวทเทค ๓๐,๓๐๐.๐๐ ราน ไวทเทค ๓๐,๓๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๗/๖๒ฉ

77 ซื้อพัสดุสายสื่อสาร จํานวน ๓ รายการ ๒๑,๘๕๐.๐๐ ๒๑,๘๕๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอร กรุป ๒๑,๘๕๐.๐๐ หจก.เอ็น อินเตอร กรุป ๒๑,๘๕๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๙/๖๒ฉ

78 ซื้อเมาสมีสาย จํานวน ๔ สาย ๘๑๒.๐๐ ๘๑๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๘๑๒.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๘๑๒.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๑/๖๒ฉ

79 ซื้อเครื่องคิดเลข จํานวน ๒ เครื่อง ๑,๙๓๑.๓๖ ๑,๙๓๑.๓๖ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑,๙๓๑.๓๖ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑,๙๓๑.๓๖ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๓/๖๒ฉ

80 ซื้อพัสดุอุปกรณวัน

สิ่งแวดลอมโลก

จํานวน ๑ รายการ ๒๕,๕๐๐.๐๐ ๒๕,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน ไวทเทค ๒๕,๕๐๐.๐๐ ราน ไวทเทค ๒๕,๕๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๔/๖๒ฉ

81 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน ๕ รายการ ๘๘,๕๕๓.๐๐ ๘๘,๕๕๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๘๘,๕๕๓.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๘๘,๕๕๓.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๕/๖๒ฉ

82 ซื้อพัสดุ จํานวน ๔ รายการ ๒,๗๗๐.๓๒ ๒,๗๗๐.๓๒ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอร กรุป ๒,๗๗๐.๓๒ หจก.เอ็น.อินเตอร กรุป ๒,๗๗๐.๓๒ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๖/๖๕ฉ

83 ซื้อชุดศูนยกลางควบคุม

เครื่องติดตามการทํางาน

ของหัวใจทารกในครรภ

มารดา

จํานวน ๑ ชุด ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จก. ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บ.โซวิค จก. ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมะสม ๒๔/๖๒ฉ

84 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน ๔ รายการ ๓๗,๒๔๐.๐๐ ๓๗,๒๔๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๓๗,๒๔๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๓๗,๒๔๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๑๗/๖๒ฉ

85 ซื้อวัสดุเครื่องใชสํานักงาน จํานวน ๓ รายการ ๒,๑๙๒.๐๐ ๒,๑๙๒.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน สมารทเทค ๒,๑๙๒.๐๐ ราน สมารทเทค ๒,๑๙๒.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๒๔/๖๒ฉ

86 จางพิมพหนังสือวารสาร

แพทยสารทหารอากาศ

จํานวน ๘๐๐ เลม ๗๒,๐๐๐.๐๐ ๗๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง โรงพิมพองคการสงเคราะหทหาร

ผานศึก

๗๒,๐๐๐.๐๐ โรงพิมพองคการสงเคราะหทหาร

ผานศึก

๗๒,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๒๑๔/๖๒จฉ

87 จางทําความสะอาด

เครื่องปรับอากาศ

จํานวน ๔๗ รายการ ๒๓,๕๐๐.๐๐ ๒๓,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง ราน สุขสมบูรณเซอรวิส ๒๓,๕๐๐.๐๐ ราน สุขสมบูรณเซอรวิส ๒๓,๕๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๒๒๗/๖๒จฉ

ร.อ.

     น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

                ก.ค.๖๒
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