
ล ำดับ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ราคาชือ่ผู้เสนอราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

๑ เคร่ืองเลเซอร์รักษำควำมผิดปกติของเม็ดสีในชั้น
ผิวหนังและลบรอยสัก จ ำนวน 1  เคร่ือง

      2,950,000       2,950,000  ประกวดรำคำ 1. บริษทั เลเซอร์เมด จ ำกัด 2,557,300
 บำท 
2.บริษทั เมดิคอล โปรเฟซชั่นแนล จ ำกัด  
    2,690,000 บำท

บริษทั เลเซอร์เมด จ ำกัด 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
2,550,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

436/2560
ลงวันที่ 7 

มิถุนำยน 2560

๒ ตู้เย็นขนำด 5.2 คิว          290,780          290,780  ตกลงรำคำ 1.หจก.รวมสินไทยเทรดด้ิง 290,780 
บำท 
2.หจก.อุบลแสงถำวร  278,938 บำท
3.หจก.เรืองรังษ ี313,100

หจก.อุบลแสงถำวร  
278,938 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

438/2560
ลงวันที่ 9 

มิถุนำยน 2560

๓ รถเข็นเปลนอนปรับหวัสูงได้พร้อมเสำน้ ำเกลือ 
จ ำนวน ๑๐ คัน

         200,000          200,000  สอบรำคำ 1.บริษทั ไซกำ เมดิค จ ำกัด 165,000 
บำท 
2.บริษทั แอมเมท เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด  
167,000 บำท

  บริษทั ไซกำ เมดิค 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
165,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

450/2560
ลงวันที่ 16 

มิถุนำยน 2560

๔ เคร่ืองตรวจควำมถ่วงปสัสำวะ จ ำนวน ๔ เคร่ือง            36,000            36,000  สอบรำคำ 1.บริษทั ไซกำ เมดิค จ ำกัด 34,000 
บำท 
2.บริษทั อำร์คีริส  จ ำกัด  36,000 บำท

  บริษทั ไซกำ เมดิค 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 34,000

 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

450/2560
ลงวันที่ 16 

มิถุนำยน 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มิถุนายน 2560
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี

วนัที ่30 มิถุนายน 2560



ล ำดับ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ราคาชือ่ผู้เสนอราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

๕ เคร่ืองช่วยหำยใจและอุปกรณ์    จ ำนวน ๕ เคร่ือง       2,250,000       2,250,000  ประกวดรำคำ 1.บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ำกัด 
๒,๒๔๕,๐๐๐ บำท 
2.บริษทั  อีฟอร์แอล เอม จ ำกัด (มหำชน) 
 ๒,๒๔๙,๕๐๐ บำท

  บริษทั ไพรม์ เมดิคอล 
จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
๒,๒๔๕,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

451/2560
ลงวันที่ 16 

มิถุนำยน 2560

๖ โคมไฟผ่ำตัดใหญ่ชนิดแขวนเพดำนแบบโคมคู่ส ำหรับ
ศัลยกรรมโสต ศอ นำสิก จ ำนวน ๑ เคร่ือง

      1,100,000       1,100,000  สอบรำคำ 1.บริษทั บริกำรซ่อมและขำยเคร่ืองมือ
แพทย์ จ ำกัด 1,100,000 บำท 
2.บริษทั ไฮเทค เมดิคอล จ ำกัด 
1,350,000 บำท

  บริษทั บริกำรซ่อมและ
ขำยเคร่ืองมือแพทย์ จ ำกัด
 /รำคำที่ซ้ือ 1,100,000

 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

452/2560
ลงวันที่ 16 

มิถุนำยน 2560

๗ เคร่ืองบนัทกึและติดตำมคล่ืนไฟฟำ้สมองแบบต่อเนื่อง
               จ ำนวน ๑ เคร่ือง

         800,000          800,000  สอบรำคำ 1. บริษทั ซำยน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ำกัด 800,000 บำท 
2. บริษทั โซล เมดิคอล จ ำกัด 900,000
 บำท

 บริษทั ซำยน์ เอ็นจิเนียร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด/
รำคำที่ซ้ือ 800,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

453/2560
ลงวันที่ 16 

มิถุนำยน 2560

๘ เคร่ืองส่องไฟ (Photo)  จ ำนวน ๗ เคร่ือง          455,000          455,000  สอบรำคำ 1.บริษทั เอพ ีพลัส  เมดิคอล จ ำกัด 
451,647 บำท      
 2.บริษทั เอสพ ีแอล กรุ๊ป จ ำกัด 
455,00  บำท

 บริษทั เอพ ีพลัส  เมดิ
คอล จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 

451,647 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

454/2560
ลงวันที่ 16 

มิถุนำยน 2560

๙ เคร่ืองดูดของเหลว  จ ำนวน 3 เคร่ือง  พี่จิรำ  พี่จิรำ  ประกวดรำคำ มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

460/2560
ลงวันที่ 16 

มิถุนำยน 2560

๑๐ เคร่ืองนึ่งฆ่ำเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ ำระบบอัตโนมัติ 
ขนำดควำมจุ ๘๕  ลิตร จ ำนวน ๒ เคร่ือง

      1,980,000       1,980,000  ประกวดรำคำ 1. บริษทั เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จ ำกัด 
๑,๙๗๘,๐๐๐ บำท    
2.บริษทั  ไอเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
๑,๙๘๐,๐๐๐ บำท

 บริษทั เทคนิคอล วิน กรุ๊ป
 จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 
๑,๙๖๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

461/2560
ลงวันที่ 27 

มิถุนำยน 2560



ล ำดับ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ราคาชือ่ผู้เสนอราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

11 ขอบล้ินหวัใจแบบแข็ง Classic  
จ ำนวน 70 ชุด

1,255,450 1,255,450 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
1,259,300 บำท

บริษทั เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟไ์ซ
เอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

1,255,450 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๐๙/25๖๐
๑ มิถุนำยน

25๖๐

๑๒ ล้ินหวัใจเทยีมเนื้อเยือ่ท ำจำกเยือ่บหุวัใจวัว 
จ ำนวน 50 ชุด

3,100,500 3,100,500 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟไ์ซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
3,100,500 บำท

บริษทั เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟไ์ซ
เอ็นซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

3,100,500 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๐๙/25๖๐
๑ มิถุนำยน

25๖๐

13 สำยสวนและอุปกรณ์ขยำยล้ินหวัใจด้วยบอลลูนอินนู
เอ้ จ ำนวน 40 ชุด

3,191,200 3,191,200 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เมดิทอป จ ำกัด
3,191,200 บำท
2.บริษทั เมด-วัน จ ำกัด
3,240,000 บำท

บริษทั เมดิทอป จ ำกัด
3,191,200 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔16/25๖๐
2 มิถุนำยน

25๖๐

14 สำยสวนเพื่อตรวจภำยในหลอดเลือดด้วยกำร
ถ่ำยภำพคล่ืนเสียงสะทอ้น     
จ ำนวน 100 ชุด

3,288,000 3,288,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เมดิทอป จ ำกัด
3,288,000 บำท
2.บริษทั เมด-วัน จ ำกัด
3,500,000 บำท

บริษทั เมดิทอป จ ำกัด
3,288,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔16/25๖๐
2 มิถุนำยน

25๖๐

15 สำยสวนล้ินหวัใจเอออร์ติค  
จ ำนวน 5 ชุด

5,000,000 5,000,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 5,000,000 บำท
2.บริษทั ฟำโวริกำ จ ำกัด
5,000,000 บำท

บริษทั แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
5,000,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔17/25๖๐
2 มิถุนำยน

25๖๐



ล ำดับ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ราคาชือ่ผู้เสนอราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

16 สำยสวนหวัใจตรวจโดยกำรฉีดสี  
จ ำนวน 3,000 ชิ้น

1,680,000 1,680,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 1,680,000 บำท
2.บริษทั เมดิคอล โซลูซ่ันส์ จ ำกัด 
1,770,000 บำท

บริษทั บอสตัน ไซเอนทฟิคิ
 (ประเทศไทย) จ ำกัด
1,680,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔18/25๖๐
2 มิถุนำยน

25๖๐

17 สวนน ำเข้ำหลอดเลือด (Introducer Sheath) 
จ ำนวน ๑,๐๐๐ ชิ้น

856,000 856,000 สอบรำคำ 1.บริษทั ไบโอโนว่ำ จ ำกัด
856,000 บำท

บริษทั ไบโอโนว่ำ จ ำกัด
๖๘๔,๘๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔1๙/25๖๐
2 มิถุนำยน

25๖๐

๑๘ ล้ินหวัใจเทยีมชนิดจำนแบบ 2 แผ่น ปดิเปดิ ระบบ
โอเพน้ไพวอท จ ำนวน 60 ชุด

1,686,360 1,686,360 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ฟำโวริกำ จ ำกัด
1,686,360 บำท

บริษทั ฟำโวริกำ จ ำกัด
1,686,360 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๒๐/25๖๐
2 มิถุนำยน

25๖๐

๑๙ สำยสวนขยำยหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้ำขดลวด
หุ้มกรำฟท ์(Aortic stent graft) จ ำนวน 60 ชุด

13,620,000 13,620,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 13,379,624 บำท
2. บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด 13,610,400 บำท
3.บริษทั ฟำโวริกำ จ ำกัด 
13,620,000 บำท

บริษทั แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
13,374,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๒๕/25๖๐
๕ มิถุนำยน

25๖๐

๒๐ สำยสวนเพื่อกำรขยำยหลอดเลือดแดงส่วนปลำยด้วย
ขดลวดหุ้มกรำฟท ์(Peripheral Stent Grat ) 
จ ำนวน 70 ชุด

5,565,000 5,565,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 5,509,076 บำท
2. บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด 5,587,540 บำท
3.บริษทั ฟำโวริกำ จ ำกัด 
5,530,000 บำท

บริษทั แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
5,509,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔25/25๖๐
5 มิถุนำยน

25๖๐



ล ำดับ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ราคาชือ่ผู้เสนอราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

๒๑ สำยสวนเพื่อขยำยหลอดเลือดแดงส่วนปลำยด้วย
บอลลูน (Peripheral Balloon Dilation Catheter) 
จ ำนวน 30 ชุด

387,126 387,126 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ำกัด 387,126 บำท
2. บริษทั ฟำโวริกำ จ ำกัด 390,000 บำท
3. บริษทั แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 465,000 บำท

บริษทั แปซิฟคิ เฮลธ์แคร์ 
(ไทยแลนด์) จ ำกัด
387,126 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔26/25๖๐
5 มิถุนำยน

25๖๐

๒๒ อุปกรณ์ใช้ส ำหรับระบำยน้ ำจำกสมองลงสู่ช่องทอ้ง
(Pudenz Shunt ๑๖ mm.Low) 
จ ำนวน ๑44 ชิ้น

1,080,000 1,080,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

๑. บริษทั เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ๑,๐8๐,๐๐๐ บำท
๒. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คูณหอม
๑,137,6๐๐ บำท

บริษทั เคร่ืองมือแพทย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
๑,๐8๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔27/25๖๐
5 มิถุนำยน

25๖๐

๒๓ อุปกรณ์ใช้ส ำหรับระบำยน้ ำจำกสมองลงสู่ช่องทอ้ง 
(Essential shunt kits) 
จ ำนวน ๔๘ ชุด

384,000 384,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

๑. บริษทั เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 360,๐๐๐ บำท
๒. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด คูณหอม
379,2๐๐ บำท

บริษทั เคร่ืองมือแพทย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

360,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔27/25๖๐
5 มิถุนำยน

25๖๐

๒๔ วัสดุปดิรูร่ัวผนังหวัใจเอชนิดแอมพำส  
จ ำนวน 30 ชิ้น

1,560,000 1,560,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั โอบซิ เฮลธ์แคร์ จ ำกัด
1,560,000 บำท
2.บริษทั ซีเค เมดิคอล จ ำกัด
1,575,000 บำท

บริษทั โอบซิ เฮลธ์แคร์ 
จ ำกัด

1,560,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔28/25๖๐
5 มิถุนำยน

25๖๐

๒๕ วัสดุปดิรูร่ัวหลอดเลือดชนิดแอมพลำส  
จ ำนวน 30 ชิ้น

960,000 960,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั โอบซิ เฮลธ์แคร์ จ ำกัด
960,000 บำท
2.บริษทั ซีเค เมดิคอล จ ำกัด
1,575,000 บำท

บริษทั โอบซิ เฮลธ์แคร์ 
จ ำกัด

960,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔28/25๖๐
5 มิถุนำยน

25๖๐

๒๖ เลนส์แก้วตำเทยีมชนิดนิ่มพบัได้ แบบเหลือง จ ำนวน
 400 กล่อง

2,302,000 2,302,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั อำฟต้ำ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลำย
 จ ำกัด 2,300,000 บำท
2.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
2,301,600 บำท

บริษทั อำฟต้ำ เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด

2,300,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔43/25๖๐
16 มิถุนำยน

25๖๐



ล ำดับ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ราคาชือ่ผู้เสนอราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

๒๗ หลอดเลือดเทยีมส ำหรับกำรผ่ำตัดหลอดเลือดส่วน
ปลำย ชนิด PTFE Heparin Vascular Graft
 จ ำนวน 110 เส้น

1,650,000 1,650,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั อี-ไซเมด จ ำกัด
1,650,000 บำท
2.บริษทั อีเอ็มเมดิคัล จ ำกัด
1,870,000 บำท

บริษทั อี-ไซเมด จ ำกัด
1,650,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔44/25๖๐
16 มิถุนำยน

25๖๐

๒๘ น้ ำยำตรวจแยกชนิดฮีโมโกลบนิ 
จ ำนวน ๗,๐๐๐ คร้ัง

840,000 840,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั เมดิทอป จ ำกัด
๘๔๐,๐๐๐ บำท
๒.บริษทั เอช ดี เมดิคอล จ ำกัด
๘๙๖,๐๐๐ บำท

บริษทั เมดิทอป จ ำกัด
๘๔๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

๔๕๙/25๖๐
๑๖ มิถุนำยน

25๖๐

29 จ้ำงบ ำรุงรักษำลิฟต์และบนัไดเล่ือนติดต้ัง ณ อำคำร 
50 พรรษำวชิรำลงกรณ จ ำนวน 11 เคร่ือง

         190,000          190,000 ตกลงรำคำ ๑. บริษทั เวอร์ติคัล ทรำฟฟคิ จ ำกัด  
เสนอรำคำเปน็เงิน  ๑๙๕,๐๐๐  บำท

๑. บริษทั เวอร์ติคัล ทรำฟ
ฟคิ จ ำกัด  เสนอรำคำเปน็
เงิน  190,000  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

195/2560 
ลว.14มิ.ย.

2560

30 จ้ำงซ่อมเคร่ืองอบผ้ำอัตโนมัติ รุ่น DI๓๒๕ ซีรีย์ A
๒๓๙๐๐๔  ครุภณัฑ์เลขที่ ๓๕๑๐-๐๑๒-๐๐๐๒/
๐๐๐๙ ID:๑๕๗๖๙  จ ำนวน  ๑ เคร่ือง  
ติดต้ัง ณ ซักฟอก

    216,118.60     216,118.60 ตกลงรำคำ บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ  ๑๘๓,๗๐๐.๘๑ บำท

บริษทั เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ  ๑๘๓,๗๐๐.๘๑
 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

196/2560 
ลว. 15มิ.ย.

2560

31 จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองอ่ำนและแปลงสัญญำณภำพ
เอกซเรย์ เปน็ระบบดิจิตอล  ยีห่อ้ KONICA 
MINOLTA จ ำนวน  ๕  เคร่ือง  

         351,120          351,120 ตกลงรำคำ ๑. บริษทั ไทย จีแอล  จ ำกัด  เสนอรำคำ
เปน็เงิน  ๓๕๑,๑๒๐  บำท

 บริษทั ไทย จีแอล  จ ำกัด 
 เสนอรำคำเปน็เงิน  
๓๕๑,๑๒๐  บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

198/2560 
ลว.16 มิ.ย. 

2560

32 จ้ำงเหมำติดต้ังสำยเมนต์ไฟฟำ้จ่ำยเข้ำอำคำร 
(อำคำร๖) พร้อมอุปกรณ์

         290,000          290,000 ตกลงรำคำ 1.ร้ำนกฤตพร  พำณิชย์  เสนอรำคำ  
288,900 บำท
2. ร้ำนเคพ ีธุรกิจ   เสนอรำคำ  
289,589 บำท
3.ร้ำนซี.ว.ีธุรกิจ   เสนอรำคำ  290,243
 บำท

ร้ำนกฤตพร  พำณิชย์  
เสนอรำคำ  270,000 
บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

199/2560 
ลว.16มิ.ย.

2560



ล ำดับ

งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

ราคาชือ่ผู้เสนอราคาที่เสนอ
(บาท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

33 จ้ำงบ ำรุงรักษำครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน  ๕  
รำยกำร   ๑๔  เคร่ือง  ติดต้ัง ณ งำนซักฟอก    

         246,100          246,100 ตกลงรำคำ ๑. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ลอนดรี แอนด์ คลีน 
 เสนอรำคำเปน็เงิน  230,000  บำท
๒. บริษทั เค.เอช.ท.ีเซ็นทรัลซัพพลำย 
จ ำกัด เสนอรำคำเปน็เงิน    185,000
บำท

บริษทั เค.เอช.ท.ี
เซ็นทรัลซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำเปน็เงิน    
185,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

200/2560 
ลว.16 มิ.ย. 

2560


