
เหตุผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีใบส่ัง/ ประเภทเงิน

โดยสังเขป เลขท่ีขออนุมัติ นอก/ใน

๑ ซ้ือยา จํานวน ๑ รายการ
๔๑๘,๕๐๐ ๔๑๘,๕๐๐ เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท ๔๑๘,๕๐๐ รภท.ศอพท ๔๑๘,๕๐๐ เป็นราคาท่ี

เหมาะสม
๖๕๐/๖๕ฉ นอก

๒ ซ้ือยา จํานวน ๑ รายการ
๑,๓๔๕,๓๑๑ ๑,๓๔๕,๓๑๑ เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. ๑,๓๔๕,๓๑๑ บ.ดีเคเอสเอช จก. ๑,๓๔๕,๓๑๑ เป็นราคาท่ี

เหมาะสม
๕๓๔/๖๕ฉ นอก

๓ ซ้ือยา จํานวน ๑ รายการ
๔,๐๔๔,๖๐๐ ๔,๐๔๔,๖๐๐ เฉพาะเจาะจง บ.ดีเคเอสเอช จก. ๔,๐๔๔,๖๐๐ บ.ดีเคเอสเอช จก. ๔,๐๔๔,๖๐๐ เป็นราคาท่ี

เหมาะสม
๕๔๑/๖๕ฉ นอก

๔ ซ้ือยา จํานวน ๑ รายการ
๔๘๕,๐๕๐ ๔๘๕,๐๕๐ เฉพาะเจาะจง รภท.ศอพท ๔๘๕,๐๕๐ รภท.ศอพท ๔๘๕,๐๕๐ เป็นราคาท่ี

เหมาะสม
๖๕๒/๖๕ฉ นอก

๑ ๓,๔๔๔,๗๐๐ ๓,๔๓๗,๔๔๕.๓๕ ประกวดราคา
e-bidding

บริษัทเนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จํากัด

๓,๓๒๑,๐๔๑.๙๓ บริษัทเนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 
จํากัด

๓,๓๒๑,๐๔๑.๙๓ เป็นราคาท่ี
เหมาะสม

๐๙/๖๖bจ ใน

	บริษัท แกรนด์ เซ็นทรัล ลอนด
ร้ี จํากัด

ไม่ผ่าน

๒ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๙๙,๙๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

บริษัททู เอ็น ไฟว์ จํากัด ๑,๙๙๙,๙๐๐.๐๐ บริษัททู เอ็น ไฟว์ 
จํากัด

๑,๙๙๙,๙๐๐ เป็นราคาท่ี
เหมาะสม

๑๐/๖๖bจ ใน

๓ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจํากัด จักรคลีน 
เซฟต้ี

๑,๑๘๗,๗๐๐.๐๐ ๑,๐๗๑,๕๗๖ ผู้เสนอราคาตํ่า ๑๑/๖๖bจ ใน

บริษัท นิวอินเตอร์เนช่ันแน
ลเยนเนอรัล จํากัด

๑,๐๗๑,๕๗๖.๐๐

บริษัท เจเอสพี คลีนน่ิง จํากัด ๑,๐๗๗,๓๐๐.๐๐

จ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร รพ.
ทอ.(สีกัน) พอ.จํานวน ๑ งาน

จ้างบริการบํารุงรักษาอุปกรณ์ฝึกการแก้ไขการหลง
สภาพการบิน GYROLAB GL- 1000 II จํานวน ๑ 
งาน

จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานท่ี พอ.จํานวน
 ๑ งาน

บริษัท นิวอินเตอร์
เนช่ันแนลเยนเนอรัล
 จํากัด

งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

 สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน.........ต.ค.๖๕............................  สขร.๑
ผจห.กวภ.พอ.

วิธีซ้ือ/จ้างลําดับท่ี ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



๒

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีใบส่ัง/ ประเภทเงิน

โดยสังเขป เลขท่ีขออนุมัติ นอก/ใน

๔ ๑,๓๔๔,๐๐๐ ๑,๓๔๔,๐๐๐ ประกวดราคา
e-bidding

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยูเน่ียนเปอร์
เฟคท์

ไม่ผ่าน ๙๓๔,๙๔๔ เป็นราคาท่ี
เหมาะสม

๑๒/๖๖bจ ใน

	ห้างหุ้นส่วนจํากัด จักรคลีน 
เซฟต้ี

ไม่ผ่าน

บริษัท นิวอินเตอร์เนช่ันแน
ลเยนเนอรัล จํากัด

๙๓๔,๙๔๔.๐๐

บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิต้ี เซอร์วิส
เซส จํากัด

ไม่ผ่าน

บริษัท เจเอสพี คลีนน่ิง จํากัด ๑,๐๗๘,๐๘๐.๐๐

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด

ไม่ผ่าน

บริษัท ซีซี โปรเฟส เซอร์วิส 
จํากัด

ไม่ผ่าน

บริษัท รักษาความปลอดภัย 
เซฟต้ีการ์ด จํากัด

ไม่ผ่าน

๕
๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา

e-bidding
บริษัทซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ
 แคร์ จํากัด

๖๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ เป็นราคาท่ี
เหมาะสม

๑๓/๖๖bจ ใน

๖
๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ ประกวดราคา

e-bidding
บริษัทคิวซี โกรว์ จํากัด ๑,๖๑๗,๐๐๐.๐๐ บริษัทคิวซี โกรว์ จํากัด ๑,๖๑๗,๐๐๐ เป็นราคาท่ี

เหมาะสม
๑๔/๖๖bจ ในจ้างบริการบํารุงรักษาเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ

เอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ย่ีห้อ FUJIFILM รุ่น 
FDR D-EVO II C35 ของ ของ รพ.กองบิน บน.
๒, รพ.กองบิน บน.๕, รพ.กองบิน บน.๒๓, รพ.
กองบิน บน.๔๑, รพ.กองบิน บน.๔๖ และ รพ.
กองบิน บน.๕๖ จํานวน ๑ งาน

ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

จ้างบริการบํารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์ควบคุม
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ DRGEM รุ่น 
GXR-52S ของ รพ.กองบิน บน.๑, รพ.กองบิน 
บน.๒,รพ.กองบิน บน.๗, รพ.กองบิน บน.๔๑ 
และ รพ.กองบิน บน.๔๖ จํานวน ๑ งาน

บริษัทซัน เมดิคอล 
โปรแอคทีฟ แคร์ 

จํากัด

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารภายใน พอ.
จํานวน ๑ งาน

บริษัท นิวอินเตอร์
เนช่ันแนลเยนเนอรัล
 จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



๓

เหตุผลท่ี
คัดเลือก

เลขท่ีใบส่ัง/ ประเภทเงิน

โดยสังเขป เลขท่ีขออนุมัติ นอก/ใน

๗ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ประกวดราคา
e-bidding

บริษัทไทย จีแอล จํากัด ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บริษัทไทย จีแอล 
จํากัด

๑,๑๒๐,๐๐๐ เป็นราคาท่ี
เหมาะสม

๑๕/๖๖bจ ใน

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

จ้างบริการบํารุงรักษาเคร่ืองแปลงสัญญาณภาพ
เอกซเรยเปนระบบดิจิตอลย่ีหอ KONICA 
MINOLTA รุน AERO DR ของ รพ.กองบิน บน.
 ๑, รพ.กองบิน บน.๔, รพ.กองบิน บน.๗ และ 
รพ.กองบิน บน.๒๑ จํานวน ๑ งาน

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ




