
ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

๑ เตียง Fowler 2 ไก จ ำนวน 106 เตียง       1,802,000    1,802,000  ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

1. บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 
เปน็เงิน ๑,๗๕๘,๐๑๐ บำท 
2.บริษทั เม็ดส์แอนด์เม็ดส์ จ ำกัด    
เปน็เงิน ๑,๘๐๒,๐๐๐ บำท

บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
๑,๗๕๘,๐๑๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

338/2560
ลงวันที่ 7 

เมษำยน 2560

๒ เตียง Fowler  ๓  ไก จ ำนวน ๓ เตียง            66,000         66,000  ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

1. บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด 
เปน็เงิน ๖๔,๒๐๐ บำท 
2. บริษทั เม็ดส์แอนด์เม็ดส์ จ ำกัด   
เปน็เงิน ๖๖,๐๐๐ บำท

บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
๖๔,๒๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

338/2560
ลงวันที่ 7 

เมษำยน 256

๓ เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหวัใจผู้ปว่ยชนิดข้ำงเตียง
 (Bed Side Monitor)  จ ำนวน ๒ เคร่ือง

         190,000       190,000  ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

1.บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด 
เปน็เงิน ๑๘๘,๐๐๐ บำท 
2.บริษทั เมดิคอล อินเตอร์เทค จ ำกัด 
เปน็เงิน ๑๘๙,๐๐๐ บำท

 บริษทั ไพรม์ เมดิคอล 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
๑๘๖,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

339/2560
ลงวันที่ 7 

เมษำยน 2560

๔ ซองซิปส ำหรับใส่ยำช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR Set) ขนำด
 25x30 ซม. จ ำนวน 6,000 ใบ

144,000 144,000  ตกลงรำคำ 1. บริษทัโมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เล
เบิ้ล จ ำกัด เปน็เงิน 144,000 บำท
2. ร้ำน เอ็ม ดี มำร์เก็ตต้ิง 
เปน็เงิน 276,000  บำท

บริษทั โมเดอร์น พร้ินเทค 
แอนด์ เลเบิ้ล จ ำกัด /

รำคำที่ซ้ือ 126,000  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

340/25๖๐
7 เมษำยน 

25๖๐

๕ ซองซิปส ำหรับใส่ยำช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR Set) ขนำด
 17x25 ซม. จ ำนวน 6,000 ใบ

66,000 66,000  ตกลงรำคำ 1. บริษทั โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ 
เลเบิ้ล จ ำกัด เปน็เงิน 66,000 บำท
2. ร้ำน เอ็ม ดี มำร์เก็ตต้ิง 
เปน็เงิน 114,000 บำท

บริษทั โมเดอร์น พร้ินเทค 
แอนด์ เลเบิ้ล จ ำกัด / 

รำคำที่ซ้ือ 60,000  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

340/25๖๐
7 เมษำยน 

25๖๐

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน เมษำยน 2560
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วนัที ่30 เมษำยน 2560



ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

๖ เคร่ืองนึ่งฆ่ำเชื้อด้วยไอน้ ำ          450,000       450,000  ตกลงรำคำ 1.บริษทัทนัตสยำม จ ำกัด เสนอรำคำ 
เปน้เงิน 450,000 บำท
2.บริษทั อินทเิกรทเต็ดเด็นทรัล อีควิป
เมนท ์จ ำกัด เปน็เงิน 510,000 บำท

บริษทัทนัตสยำม จ ำกัด/
รำคำที่ซ้ือ 450,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

342/2560
ลงวันที่ 10 

เมษำยน 2560

๗ เคร่ืองวัดควำมดันในทอ่ช่วยหำยใจ Pressure cuff 
(ET Tube)   จ ำนวน ๒๑ เคร่ือง

         315,000       315,000  ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น แอนด์ ท ี
เมดิทอป (2007)   
เปน็เงิน ๒๔๑,๕๐๐ บำท 
2. บริษทั อัลติเมท เมดิคอล 
เทคโนโลยีจ ำกัด
เปน็เงิน ๒๘๓,๕๐๐ บำท
3. บริษทั ยู.พ.ี เมดิคอล ซอลเตอร์ 
จ ำกัด เปน็เงิน ๓๑๕,๐๐๐ บำท

 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็น 
แอนด์ ท ีเมดิทอป 
(2007)/รำคำที่ซ้ือ 

๒๔๑,๕๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

343/2560
ลงวันที่ 11 

เมษำยน 2560

๘ เคร่ืองจีใ้ต้น้ ำ  จ ำนวน ๑ เคร่ือง          600,000       600,000  ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

1. บริษทั แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด เปน็เงิน ๖๐๐,๐๐๐ บำท
2.บริษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เปน็เงิน ๖๔๕,๐๐๐  บำท

บริษทัแอลเอฟ เอเชีย
(ประเทศไทย) จ ำกัด/

รำคำที่ซ้ือ ๕๗๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

344/2560
ลงวันที่ 11 

เมำยน 2560

๙ เคร่ืองปรับควำมเข้มข้นออกซิเจน (oxygen blender
 with flow meter) จ ำนวน ๑๐ เคร่ือง

         650,000       650,000  ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

1. บริษทั เอิร์ธ ไลน์ จ ำกัด 
เปน็เงิน ๖๕๐,๐๐๐ บำท   
 2.บริษทั เมดิก ไลฟ ์จ ำกัด 
เปน็เงิน ๖๗๐,๐๐๐ บำท

 บริษทั เอิร์ธ ไลน์ จ ำกัด/
รำคำที่ซ้ือ ๖๔๘,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

345/2560
ลงวันที่ 11 

เมษำยน 2560

๑๐ เคร่ืองวัดควำมดันโลหติแบบ Digital และวัดค่ำควำม
อิม่ตัวของเม็ดเลือดแดง จ ำนวน ๑๐ เคร่ือง

         600,000       600,000  ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

1. บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด 
เปน็เงิน ๕๕๐,๐๐๐ บำท 
2.บริษทั เมดิคอล อินเตอร์เทค จ ำกัด 
เปน็เงิน ๕๘๐,๐๐๐ บำท

 บบริษทั ไพรม์ เมดิคอล 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
๕๕๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

346/2560
ลงวันที่ 11 

เมษำยน 2560



ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

๑๑ เคร่ืองผลิตน้ ำบริสุทธิแ์บบเคล่ือนที่ ส ำหรับเคร่ืองไต
เทยีม             จ ำนวน ๒ เคร่ือง

         670,000       670,000  ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

1. บริษทั รีนัล เซิร์ฟ จ ำกัด  
เปน็เงิน ๕๕๖,๔๐๐ บำท

บริษทั รีนัล เซิร์ฟ จ ำกัด/
รำคำที่ซ้ือ ๕๕๖,๔๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำรำยเดียว

362/2560
ลงวันที่ 25 

เมษำยน 2560

๑๒ เคร่ืองไตเทยีม จ ำนวน ๑ เคร่ือง          470,000       470,000 ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

1.บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง จ ำกัด 
เปน็เงิน ๔๗๐,๐๐๐ บำท

บริษทั คอสม่ำ เทรดด้ิง 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
๔๗๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำรำยเดียว

363/2560
ลงวันที่ 25 

เมษำยน 2560

๑๓ หุ่นทำรกฝึกกำรช่วยชีวิตขัน้พื้นฐำน จ ำนวน 1 ชุด 81,000 81,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั บเีจซี เฮลทแ์คร์ จ ำกัด 
เปน็เงิน 81,000 บำท    
2. บริษทั บ ีเอ็ม ท ีเซลล์ แอนด์ ซัพ
พลำย จ ำกัด เปน็เงิน 85,000  บำท

บริษทั บเีจซี เฮลทแ์คร์ 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
81,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

364/25๖๐
26 เมษำยน 

25๖๐

๑๔ หุ่นเด็กฝึกกำรช่วยชีวิตขัน้พื้นฐำน ยีห่อ้ Laerdal 
แบบ/รุ่น Resusci Junior with จ ำนวน 1 ชุด

130,000 130,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั บเีจซี เฮลทแ์คร์ จ ำกัด 
เปน็เงิน 130,000  บำท
2. บริษทั บ ีเอ็ม ท ีเซลล์ แอนด์ ซัพ
พลำย จ ำกัด เปน็เงิน 150,000  บำท

บริษทั บเีจซี เฮลทแ์คร์ 
จ ำกัด /รำคำที่ซ้ือ 
130,000  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

364/25๖๐
26 เมษำยน 

25๖๐

๑๕ หุ่นฝึกช่วยชีวิตขัน้พื้นฐำนแบบเต็มตัว พร้อมชุด
ประเมินผล จ ำนวน 1 ชุด

310,000 310,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั บเีจซี เฮลทแ์คร์ จ ำกัด 
เปน็เงิน 310,000 บำท
2. บริษทั บ ีเอ็ม ท ีเซลล์ แอนด์ ซัพ
พลำย จ ำกัด เปน็เงิน 350,000 บำท

บริษทั บเีจซี เฮลทแ์คร์ 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
 310,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

364/25๖๐
26 เมษำยน 

25๖๐

๑๖ หุ่นฝึกกำรกูช้ีพขัน้สูงเด็ก พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแบบ
โปรแกรมได้  จ ำนวน 1 ชุด

1,000,000 1,000,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั บเีจซี เฮลทแ์คร์ จ ำกัด 
เปน็เงิน 1,000,000  บำท
2. บริษทั บ ีเอ็ม ท ีเซลล์ แอนด์ ซัพ
พลำย จ ำกัด 
เปน็เงิน 1,100,000 บำท

บริษทั บเีจซี เฮลทแ์คร์ 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
1,000,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

364/25๖๐
26 เมษำยน 

25๖๐



ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง
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กำรซ้ือหรือจ้ำง

๑๗ หุ่นทำรกส ำหรับฝึกกำรช่วยชีวิตชั้นสูง จ ำนวน 1 ชุด 500,000 500,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั บเีจซี เฮลทแ์คร์ จ ำกัด 
เปน็เงิน 500,000 บำท
2. บริษทั บ ีเอ็ม ท ีเซลล์ แอนด์ ซัพ
พลำย จ ำกัด 
เปน็เงิน 540,000 บำท

บริษทั บเีจซี เฮลทแืคร์ 
จ ำกัด / รำคำที่ซ้ือ 
500,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

364/2560 
26  เมษำยน 

2560

๑๘ ชุดเจลจัดทำ่ผู้ปว่ยใช้ในกำรผ่ำตัดกระดูกสันหลัง (Gel
 Positioning Protection for Spine Surgery) 
จ ำนวน  ๓  ชุด

         222,000       222,000 ประกวดรำคำ 
(e-bidding)

1. บริษทั สัปปำยะ สยำม จ ำกัด  
เปน็เงิน ๒๒๒,๐๐๐ บำท

บบริษทั สัปปำยะ สยำม 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
๒๒๒,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำรำยเดียว

366/2560
ลงวันที่ 26 

เมษำยน 2560

19 ขดลวดน ำสำยสวนหวัใจ เพื่อกำรรักษำเลือดหวัใจตีบ
 จ ำนวน 2,000 ชุด

      4,400,000 4,400,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั แอ๊บบอต ลำบอแรตอรีส 
จ ำกัด เปน็เงิน 4,380,๐๐๐  บำท

บริษทั แอ๊บบอต ลำบอแร
ตอรีส จ ำกัด

4,380,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำรำยเดียว

347/25๖๐
11 เมษำยน 

25๖๐

20 อุปกรณ์ส ำหรับพองบอลลูน 
จ ำนวน 800 ชุด

      2,264,000 2,264,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั แอ๊บบอต ลำบอแรตอรีส 
จ ำกัด เปน็เงิน 2,264,๐๐๐  บำท

บริษทั แอ๊บบอต ลำบอแร
ตอรีส จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ

2,264,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำรำยเดียว

347/25๖๐
11 เมษำยน 

25๖๐

21 แผ่นโลหะดำมกระดูก (Plate) และสกรูยึดกระดูก 
(Screws) จ ำนวน  89 รำยกำร

    13,596,850 13,596,850 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ำกัด
เปน็เงิน 7,479,450  บำท
2.บริษทั ออโธพเีซีย จ ำกัด
เปน็เงิน 9,419,500 บำท

บริษทั เอ็ม ดี ซี (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด / รำคำที่ซ้ือ

7,479,450  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

348/25๖๐
11 เมษำยน 

25๖๐

22 นมส ำหรับทำรกคลอดปกติ (ขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ 
400 กรัม)  จ ำนวน 2,000 กระปอ๋ง

         288,900 288,900 สอบรำคำ 1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เปน็เงิน 154,080  บำท
๒. บริษทั โนว่ำ เฮลธ์แคร์ จ ำกัด
เปน็เงิน 235,400 บำท
3. บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จ ำกัด
เปน็เงิน 240,000 บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด/

รำคำที่ซ้ือ
147,660 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

349/25๖๐
11 เมษำยน 

25๖๐



ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

23 ชุดสำยสวนเพื่อปอ้งกันล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือด
ส่วนปลำย จ ำนวน 15 ชุด

         637,500 637,500 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เปน็เงิน 637,500 บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด/

รำคำที่ซ้ือ
637,500  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำรำยเดียว

350/25๖๐
11 เมษำยน 

25๖๐

24 สำยสวนเพื่อกำรขยำยหลอดเลือดแดงสมองด้วย
ขดลวด จ ำนวน 15 ชุด

         642,000 642,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เปน็เงิน 642,000 บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด/

รำคำที่ซ้ือ
642,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำรำยเดียว

350/25๖๐
11 เมษำยน 

25๖๐

25 ลวดน ำสำยสวนหวัใจส ำหรับ CTO/ASA จ ำนวน 
500 เส้น

      2,970,000 2,970,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด
เปน็เงิน 2,970,๐๐๐ บำท

บริษทั ไพรม์ เมดิคอล 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ

2,970,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำรำยเดียว

353/25๖๐
12 เมษำยน 

25๖๐

26 ถุงบรรจุโลหติ 4 ถุง ขนำด 450 ซีซี Quadruple 
bag with additive sol (Top and button) with 
diversion sampling dock 
จ ำนวน 20,000 ถุง

      7,700,000 7,700,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เปน็เงิน 7,682,600 บำท
2. บริษทั เมดิแอดวำนซ์ จ ำกัด
เปน็เงิน 7,700,000 บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด/ 

รำคำที่ซ้ือ
7,682,600 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

367/25๖๐
27 เมษำยน 

25๖๐

27 ชุดน้ ำยำตรวจคัดกรองกำรติดเชื้อในโลหติผู้บริจำค 
ส ำหรับกำรตรวจ ระดับโมเลกุลแบบรวมน้ ำยำ 

(Pooled Nat HIV,HCV,HBV) จ ำนวน 25,000 คร้ัง

      8,025,000 8,025,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เปน้เงิน 8,025,000 บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง
เปน็เงิน 8,158,750 บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด/ 

รำคำที่ซ้ือ
8,025,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

367/25๖๐
27 เมษำยน 

25๖๐

๒๘ จ้างเหมาบริการรักาษความปลอดภยัภายใน
โรงพยาบาลอาคารสถานที่ทรัพย์สินที่อยูใ่นบริเวณ
อาคารและสถานที่ ณ บริเวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์และศูนย์สุขภาพชุมชนทา่วังหนิ

4,240,008 4,240,008 ตกลงรำคำ ส ำนักงำนรักษำควำมปลอดภยั
องค์กำรสงเครำะหท์หำรผ่ำนศึกใน
พระบรมรำชูปถัมภ ์
เปน็เงิน 4,240,008 บำท

ส ำนักงำนรักษำควำม
ปลอดภยัองค์กำร
สงเครำะหท์หำรผ่ำนศึกใน
พระบรมรำชูปถัมภ ์เสนอ
รำคำ 4,240,008 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

368/2560 .
28 เมษำยน.

2560



ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง














