
  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่ง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมัติ

๑ จางซอมภายนอกระบบผลิต

แรงดันสุญญากาศมอเตอร

ไฟฟา

 จํานวน ๑ ระบบ ๑,๙๕๑,๖๘๐ ๑,๙๕๑,๖๘๐ ประกวดราคา

e-bidding

บ.เอเอสซีจี อินเตอรโปร 

(เอเชีย) จก.
๑,๙๓๐,๐๐๐ บ.เอเอสซีจี อินเตอรโปร 

(เอเชีย) จก.
๑,๙๓๐,๐๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๐๒๙/๖๒b(จ)

๒ ซื้อเครื่องอบฆาเชื้อดวยระบบ

ไฮโดรเจนเปอรออกไซดพ

ลาสมา (ขนาดไมนอยกวา 

๑๓๐ ลิตร)

 จํานวน ๑ เครื่อง ๒,๑๑๐,๐๐๐ ๒,๑๑๐,๐๐๐ ประกวดราคา

e-bidding

บ.รักไทย เทคโนโลยี จก. ๑,๙๙๙,๐๐๐ บ.รักไทย เทคโนโลยี จก. ๑,๙๙๙,๐๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๐๙๓/๖๓b

๓ ซื้อเครื่องเอกซเรยควบคุม

ดวยระบบคอมพิวเตอรขนาด

ไมนอยกวา 300 mA

 จํานวน ๕ เครื่อง ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐ ประกวดราคา

e-bidding

บ.ไทย เฮลธเทค จก. ๗,๔๙๘,๐๐๐ บ.ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ 

แคร จก.
๕,๗๔๘,๐๐๐ ผูเสนอราคาต่ําสุด ๑๐๓/๖๒b

บ.เทพารักษ การแพทย จก. ๗,๔๙๐,๐๐๐

บ.ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ 

แคร จก.
๕,๗๔๘,๐๐๐

๔ ซื้อเครื่องฟนคืนคลื่นไฟฟา

หัวใจแบบอัตโนมัติ 

(Automated External 

Defibrillator)

จํานวน ๔๗ เครื่อง ๒,๗๒๖,๐๐๐ ๒,๗๒๖,๐๐๐ ประกวดราคา

e-bidding

บ.เซนตเมด จก. ๒,๗๑๗,๐๐๐ บ.อิโนเวชั่นส จก. ๒,๗๐๐,๐๐๐ ผูเสนอราคาต่ําสุด ๑๐๕/๖๒b

บ.อี ฟอร แอล เอม จก.มหาชน ๒,๗๒๐,๐๐๐

บ.อิโนเวชั่นส จก. ๒,๗๐๐,๐๐๐

     ร.อ.

             น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

                          ก.ย.๖๒

งานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน..........ส.ค.๖๒............................

ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซื้อ/จางลําดับที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



  สขร.๑

เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ใบสั่ง/

โดยสังเขป เลขที่ขออนุมัติ

1 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 2,510.00 2,510.00 เฉพาะเจาะจง บ.เยเนอรัล ฮอสปตัสโปรดักส จก. 2,510.00 บ.เยเนอรัล ฮอสปตัสโปรดักส จก. 2,510.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๕๔/๖๒

2 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 2,022.30 2,022.30 เฉพาะเจาะจง บ.เซสทเมด จก. 2,022.30 บ.เซสทเมด จก. 2,022.30 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๕๙/๖๒

3 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟารม จก. 4,000.00 บ.โปลิฟารม จก. 4,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๒/๖๒

4 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 149,265.00 149,265.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จก.

149,265.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จก.

149,265.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๓/๖๒

5 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒ รายการ 2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 2,420.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 2,420.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๖/๖๒

6 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จก. 10,400.00 บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จก. 10,400.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๗/๖๒

7 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒ รายการ 24,960.00 24,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นพีเค เอ็มเตอรไพรสเทรดดิ้ง จก. 24,960.00 บ.เอ็นพีเค เอ็มเตอรไพรสเทรดดิ้ง จก. 24,960.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๗/๖๒

8 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๗ รายการ 9,155.00 9,155.00 เฉพาะเจาะจง บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 9,155.00 บ.เพ็ทเวิลด เซ็นเตอร จก. 9,155.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๘/๖๒

9 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๒ รายการ 12,990.00 12,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอคคิวเรทพลัส 12,990.00 หจก.แอคคิวเรทพลัส 12,990.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๖๙/๖๒

10 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 20,700.00 20,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จก.

20,700.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จก.

20,700.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๗๒/๖๒

11 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอวาลิช จก. 19,600.00 บ.ไบโอวาลิช จก. 19,600.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๗๔/๖๒

12 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 22,750.00 22,750.00 เฉพาะเจาะจง บ.ตรัย เมดดิคอล จก. 22,750.00 บ.ตรัย เมดดิคอล จก. 22,750.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๗๕/๖๒

13 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอคคิวเรทพลัส 3,852.00 หจก.แอคคิวเรทพลัส 3,852.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๗๖/๖๒

14 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 2,407.50 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 2,407.50 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๗๗/๖๒

15 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. 3,210.00 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. 3,210.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๗๖/๖๒

16 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 468,446.00 468,446.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 468,446.00 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 468,446.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๗๙/๖๒

17 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 468,446.00 468,446.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จก.

468,446.00 บ.ดี เค เอส เอช (ประเทศไทย) 

จก.

468,446.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๐/๖๒

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน..........ส.ค.๖๒............................
ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซื้อ/จางลําดับที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคางานจัดซื้อ/จัดจาง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง
ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



18 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 319,930.00 319,930.00 เฉพาะเจาะจง บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จก. 319,930.00 บ.แคสปา ฟารมาซูติคอล จก. 319,930.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๑/๖๒

19 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ที เอ็น พี เฮลทแคร จก. 6,400.00 บ.ที เอ็น พี เฮลทแคร จก. 6,400.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๒/๖๒

20 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ 31,200.00 31,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จก. 31,200.00 บ.ไอเมด ลาบอราทอรี่ จก. 31,200.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๓/๖๒

21 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอ็นพีเค เอ็มเตอรไพรสเทรดดิ้ง

 จก.

39,000.00 บ.เอ็นพีเค เอ็มเตอรไพรสเทรดดิ้ง

 จก.

39,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๓/๖๒

22 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๑ รายการ 31,960.00 31,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.อินโฟกัส เฟรมมิ่ง จก. 31,960.00 บ.อินโฟกัส เฟรมมิ่ง จก. 31,960.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๓/๖๒

23 ซื้อยา จํานวน ๒ รายการ 91,333.00 91,333.00 เฉพาะเจาะจง บ.ยูพี เมดิคอล ซอลเตอร จก. 91,333.00 บ.ยูพี เมดิคอล ซอลเตอร จก. 91,333.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๔/๖๒

24 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 17,815.50 17,815.50 เฉพาะเจาะจง บ.สยามฟารมาซูติคอล จก. 17,815.50 บ.สยามฟารมาซูติคอล จก. 17,815.50 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๕/๖๒

25 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ 2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บ.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จก. 2,407.50 บ.เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จก. 2,407.50 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๖/๖๒

26 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ 8,265.00 8,265.00 เฉพาะเจาะจง บ.โนเบิลเมดิซีน จก. 8,265.00 บ.โนเบิลเมดิซีน จก. 8,265.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๗/๖๒

27 ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ 56,035.00 56,035.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 56,035.00 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 56,035.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๘/๖๒

28 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 3,910.85 3,910.85 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 3,910.85 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 3,910.85 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๘๙/๖๒

29 ซื้อยา จํานวน ๔ รายการ 33,137.90 33,137.90 เฉพาะเจาะจง บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 33,137.90 บ.ซิลลิค ฟารมา จก. 33,137.90 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๙๐/๖๒

30 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.โปลิฟารม จก. 1,080.00 บ.โปลิฟารม จก. 1,080.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๙๑/๖๒

31 ซื้อยา จํานวน ๓ รายการ 9,770.00 9,770.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร 9,770.00 โรงงานเภสัชกรรมทหาร 9,770.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๙๒/๖๒

32 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 3,744.00 3,744.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฟารมาดิกา จก. 3,744.00 บ.ฟารมาดิกา จก. 3,744.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๙๒/๖๒

33 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. 6,000.00 บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก. 6,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๙๔/๖๒

34 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 2,538.00 2,538.00 เฉพาะเจาะจง บ.แสงไทยเมดิคอล จก. 2,538.00 บ.แสงไทยเมดิคอล จก. 2,538.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๙๕/๖๒

35 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไพรม เมดิคอล จก. 55,000.00 บ.ไพรม เมดิคอล จก. 55,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๖๙๘/๖๒

36 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๔ รายการ 28,560.00 28,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอคคิวเรทพลัส 28,560.00 หจก.แอคคิวเรทพลัส 28,560.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐๐/๖๒

37 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๓ รายการ 14,213.00 14,213.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอคคิวเรทพลัส 14,213.00 หจก.แอคคิวเรทพลัส 14,213.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐๑/๖๒

38 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๔ รายการ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 26,000.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 26,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐๒/๖๒

39 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๗ รายการ 17,350.00 17,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 17,350.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 17,350.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐๒/๖๒

40 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๔ รายการ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.กรุงเทพอินเตอรโปรดักส จก. 3,700.00 บ.กรุงเทพอินเตอรโปรดักส จก. 3,700.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐๔/๖๒



41 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง รานพีสแควร ซัพพลาย 46,000.00 รานพีสแควร ซัพพลาย 46,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐๕/๖๒

42 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็นอินเตอรกรุป 4,080.00 หจก.เอ็นอินเตอรกรุป 4,080.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐๖/๖๒

43 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอคคิวเรทพลัส 7,500.00 หจก.แอคคิวเรทพลัส 7,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐๗/๖๒

44 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อิโนเวชั่น จก. 20,000.00 บ.อิโนเวชั่น จก. 20,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐๘/๖๒

45 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอคคิวเรทพลัส 2,250.00 หจก.แอคคิวเรทพลัส 2,250.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐๙/๖๒

46 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แอคคิวเรทพลัส 5,250.00 หจก.แอคคิวเรทพลัส 5,250.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๑๐/๖๒

47 ซื้อยา จํานวน ๑ รายการ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เยนเนอรราลดรั๊กเฮาส จก. 21,000.00 บ.เยนเนอรราลดรั๊กเฮาส จก. 21,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๑๑/๖๒

48 ซื้อเวชภัณฑ จํานวน ๒ รายการ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยกอส จก. 33,000.00 บ.ไทยกอส จก. 33,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๑๓/๖๒

49 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 18,240.00 18,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จก. 18,240.00 บ.โซวิค จก. 18,240.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๑๔/๖๒

50 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๕ รายการ 83,556.00 83,556.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 83,556.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 83,556.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๑๕/๖๒

51 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 32,500.00 หจก.เอ็ม อี เวชภัณฑ 32,500.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๑๖/๖๒

52 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง รานไวทเทค 30,000.00 รานไวทเทค 30,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๑๘/๖๒

53 ซื้อพัสดุสายการแพทย จํานวน ๑ รายการ 14,204.00 14,204.00 เฉพาะเจาะจง บ.โคดดิ้ง ออโตเมชั่น แอนด คอม

มิวนิเคชั่น ซิสเต็มส จก.
14,204.00 บ.โคดดิ้ง ออโตเมชั่น แอนด คอม

มิวนิเคชั่น ซิสเต็มส จก.
14,204.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๗๑๙/๖๒

54 จางตรวจทางหองปฏิบัติการ

ภายนอกตรวจหาสารตะกั่ว 

(EDTA BLOOD)

จํานวน ๑ รายการ ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โปรเฟสชั่นแนล ลาบอราทอรี่ 

แมเนจเมนท คอรป จก.

๙๖,๐๐๐.๐๐ บ.โปรเฟสชั่นแนล ลาบอราทอรี่ 

แมเนจเมนท คอรป จก.

๙๖,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๓๘/๖๒

55 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรยเตานม 

Mammogram ยี่หอ 

HOLOGIC

จํานวน ๑ รายการ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีเจเอช เมดิคอล จก. 55,000.00 บ.บีเจเอช เมดิคอล จก. 55,000.00 เปนราคาที่เหมาะสม ๕๘/๖๒

56 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรยสองตรวจ

ระบบดิจิตอล Digital 

Fluoroscopy แบบไมรวม

อะไหล

จํานวน ๑ รายการ ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็มซีไบโอเท็ค จก. ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ บ.ซีเอ็มซีไบโอเท็ค จก. ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๖๙/๖๒



57 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร 

LTSLAN (แบบไมรวม

อะไหล) PHILIPS รุน MX 

4000 DUALSINPDLMO 

80019

จํานวน ๑ รายการ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ฮอลพิทอล เอสเสทส แมเนจ

เมนท เซอรวิสส จก.

๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บ.ฮอลพิทอล เอสเสทส แมเนจ

เมนท เซอรวิสส จก.

๒๑๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๗๐/๖๒

58 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องเอกซเรยคเคลื่อนที่ 

C-Arm Fluoroscope (แบบ

ไมรวมอะไหล)

จํานวน ๑ รายการ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเมนส เฮสทแคร จก. ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บ.ซีเมนส เฮสทแคร จก. ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๗๕/๖๒

59 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

60 จางเหมาบริการบํารุงรักษา

เครื่องตรวจอวัยวะภายใน

ดวยคลื่นความถี่สูง

จํานวน ๑ รายการ ๓๑,๔๐๐.๐๐ ๓๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ซีเอ็มซีไบโอเท็ค จก. ๓๑,๔๐๐.๐๐ บ.ซีเอ็มซีไบโอเท็ค จก. ๓๑,๔๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๗๕/๖๒

61 จางซอมภายนอก

เครื่องตรวจสารพิษ 

สารชีวภาพรังสีแบบมือถือ 

พรอมอุปกรณ ยี่หอ 

Environics รุน ChemPro 

100i

จํานวน ๑ รายการ ๙๐,๘๔๓.๐๐ ๙๐,๘๔๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอบีเอ็น อินฟนิตี้ เซอรวิส จก. ๙๐,๘๔๓.๐๐ บ.เอบีเอ็น อินฟนิตี้ เซอรวิส จก. ๙๐,๘๔๓.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๙๒/๖๒

62 จางซอม X-RAY 

APPARATUS 

RADIOGRAPHIC MEDICAL 

300MA 125KV

จํานวน ๑ รายการ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เคที เมดิคอล มีเดีย ๗๐,๐๐๐.๐๐ หจก.เคที เมดิคอล มีเดีย ๗๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๙๓/๖๒

63 จางซอมพรอมยายติดตั้งชุด

กรองน้ํา
จํานวน ๑ รายการ ๒๑,๔๐๐.๐๐ ๒๑,๔๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานกิจประสานเครื่องกรองน้ํา

แอนดเซอรวิส

๒๑,๔๐๐.๐๐ รานกิจประสานเครื่องกรองน้ํา

แอนดเซอรวิส

๒๑,๔๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๙๖/๖๒

64 จางซอมเครื่องกระตุกหัวใจ

ดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ
จํานวน ๑ รายการ ๗,๕๙๐.๐๐ ๗,๕๙๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จก. ๗,๕๙๐.๐๐ บ.โซวิค จก. ๗,๕๙๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๙๗/๖๒

65 จางซอมเครื่องตรวจสารพิษ

สารชีวภาพรังสีแบบมือถือ
จํานวน ๑ รายการ ๙๐,๘๔๓.๐๐ ๙๐,๘๔๓.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.เอบีเอ็น อินฟนิตี้ เซอรวิส จก. ๙๐,๘๔๓.๐๐ บ.เอบีเอ็น อินฟนิตี้ เซอรวิส จก. ๙๐,๘๔๓.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๐/๖๒



66 จางซอมเครื่องกระตุกหัวใจ

อัตโนมัติพรอมตู
จํานวน ๑ รายการ ๑๕,๑๘๐.๐๐ ๑๕,๑๘๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.โซวิค จก. ๑๕,๑๘๐.๐๐ บ.โซวิค จก. ๑๕,๑๘๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๙๘/๖๒

67 จางซอมภายนอกเครื่องวัด

อุณหภูมิชนิดเก็บบันทึก
จํานวน ๑ รายการ ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทรีท เมด จก. ๗,๕๐๐.๐๐ บ.ทรีท เมด จก. ๗,๕๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๙๙/๖๒

68 จางปรับเทียบมาตรฐาน

เครื่องตรวจการไดยิน
จํานวน ๑ รายการ ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ บ.มารุงโรจน จก. ๕,๕๐๐.๐๐ บ.มารุงโรจน จก. ๕,๕๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๘๕/๖๒

69 จางปรับเทียบมาตรฐาน

เครื่องตรวจการไดยิน
จํานวน ๑ รายการ ๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐ บ.ศูนยการไดยินดีเมด จก. ๗,๕๐๐.๐๐ บ.ศูนยการไดยินดีเมด จก. ๗,๕๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๖๐๑/๖๒จฉ

70 จางปรับเทียบมาตรฐาน

เครื่องวัดความดันโลหิต
จํานวน ๑ รายการ ๑๗,๑๐๐.๐๐ ๑๗,๑๐๐.๐๐ บ.สยามเมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๗,๑๐๐.๐๐ บ.สยามเมดิคอล แมนเนจเมนท 

จก.

๑๗,๑๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๖๐๐/๖๒จฉ

71 ซื้อวัสดุซอมแซมซุมประตูไม จํานวน ๔ รายการ ๘๖,๘๙๔.๖๕ ๘๖,๘๙๔.๖๕ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอร กรุป ๘๖,๘๙๔.๖๕ หจก.เอ็น.อินเตอร กรุป ๘๖,๘๙๔.๖๕ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๐๘/๖๒ฉ

72 ซื้อพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๐ รายการ ๒๑๑,๓๑๔.๐๐ ๒๑๑,๓๑๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๒๑๑,๓๑๔.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๒๑๑,๓๑๔.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๓๐/๖๒ฉ

73 ซื้อพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๔ รายการ ๕,๙๒๕.๐๐ ๕,๙๒๕.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๕,๙๒๕.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๕,๙๒๕.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๓๔/๖๒ฉ

74 ซื้อพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๒๑ รายการ ๑๒๖,๕๖๐.๐๐ ๑๒๖,๕๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.สิรพงศ อินโนเวชั่น จก. ๑๒๖,๕๖๐.๐๐ บ.สิรพงศ อินโนเวชั่น จก. ๑๒๖,๕๖๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๓๕/๖๒ฉ

75 ซื้อพัสดุใชในราชการ 

กวป.พอ.

จํานวน ๓๐ รายการ ๙๗,๔๕๔.๐๐ ๙๗,๔๕๔.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานไวทเทค ๙๗,๔๕๔.๐๐ รานไวทเทค ๙๗,๔๕๔.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๓๗/๖๒ฉ

76 ซื้อพัสดุสายสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส
จํานวน ๒ รายการ ๒๐,๙๐๐.๐๐ ๒๐,๙๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ทัสเทล จก. ๒๐,๙๐๐.๐๐ บ.ทัสเทล จก. ๒๐,๙๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๓๙/๖๒ฉ

77 ซื้อหมึกพิมพ จํานวน ๒๖ รายการ ๙๗,๑๖๓.๘๒ ๙๗,๑๖๓.๘๒ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๙๗,๑๖๓.๘๒ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๙๗,๑๖๓.๘๒ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๔๐/๖๒ฉ

78 ซื้อพัสดุสายสื่อสาร จํานวน ๒ รายการ ๔๘,๓๖๐.๐๐ ๔๘,๓๖๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.จอยวิชั่น จก. ๔๘,๓๖๐.๐๐ บ.จอยวิชั่น จก. ๔๘,๓๖๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๔๒/๖๒ฉ

79 ซื้อพัสดุสายสื่อสาร จํานวน ๑ รายการ ๑,๗๘๖.๙๐ ๑,๗๘๖.๙๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๑,๗๘๖.๙๐ หจก.เอ็น.อินเตอรกรุป ๑,๗๘๖.๙๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๔๒/๖๒ฉ

80 ซื้อวัสดุใชในการจัดทําปาย

แสดงตน
จํานวน ๓ รายการ ๖๔,๒๐๐.๐๐ ๖๔,๒๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอร กรุป ๖๔,๒๐๐.๐๐ หจก.เอ็น.อินเตอร กรุป ๖๔,๒๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๔๓/๖๒ฉ

81 ซื้อพัสดุสายสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส
จํานวน ๓ รายการ ๑๐,๒๒๐.๐๐ ๑๐,๒๒๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๐,๒๒๐.๐๐ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๐,๒๒๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๔๔/๖๒ฉ



82 ซื้อวัสดุซอมแซมฝาเพดาน

และผนังหอง
จํานวน ๓ รายการ ๑๗,๐๓๒.๘๗ ๑๗,๐๓๒.๘๗ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอร กรุป ๑๗,๐๓๒.๘๗ หจก.เอ็น.อินเตอร กรุป ๑๗,๐๓๒.๘๗ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๔๕/๖๒ฉ

83 ซื้อพัสดุใชสํานักงาน จํานวน ๔ รายการ ๑๐,๒๖๒.๐๖ ๑๐,๒๖๒.๐๖ เฉพาะเจาะจง หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๐,๒๖๒.๐๖ หจก.กอพงศ โอ เอ ซัพพลาย ๑๐,๒๖๒.๐๖ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๔๗/๖๒ฉ

84 ซื้อวัสดุเครื่องใชในราชการ จํานวน ๗ รายการ ๙๙,๑๐๐.๐๐ ๙๙,๑๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสมารทเทค ๙๙,๑๐๐.๐๐ รานสมารทเทค ๙๙,๑๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๔๘/๖๒ฉ

85 ซื้อพัสดุใชในราชการ จํานวน ๔๗ รายการ ๕๔,๔๔๑.๐๐ ๕๔,๔๔๑.๐๐ เฉพาะเจาะจง รานสมารทเทค ๕๔,๔๔๑.๐๐ รานสมารทเทค ๕๔,๔๔๑.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๕๐/๖๒ฉ

86 ซื้อวัสดุซอมแซมฝาถังบําบัด

น้ําเสีย
จํานวน ๑ รายการ ๒๐,๐๖๕.๕๐ ๒๐,๐๖๕.๕๐ เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็น.อินเตอร กรุป ๒๐,๐๖๕.๕๐ หจก.เอ็น.อินเตอร กรุป ๒๐,๐๖๕.๕๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๑๕๑/๖๒ฉ

87 ซื้อระบบฝกการมองเห็นใน

เวลากลางคืนและฝกการใช

กลองมองกลางคืน สําหรับ

เครื่องฝกการแกไขการหลง

สภาพการบิน

จํานวน ๑ ระบบ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ไฮ-เทค เอเจโฮลดิ้ง จก. ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บ.ไฮ-เทค เอเจโฮลดิ้ง จก. ๔๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เปนราคาที่เหมาะสม ๑๐๘/๖๒ฉ

ร.อ.

     น.จัดหา ผจห.กวภ.พอ.

                ก.ย.๖๒
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