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จ้าง
ราคากลาง

๑ ครุภัณฑ์ส ำนักงำนในรำยกำรเคร่ืองปรับอำกำศ ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 48000 บีทียู

         275,000.00         275,000.00

๒ เคร่ืองผลิตอำกำศทำงกำรแพทย์        1,376,400.00      1,376,400.00

๓ ฟิล์ม Dry Laser หรือ Dry Thermal        2,249,800.00      2,249,800.00

๔ เคร่ืองเฝ้ำติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจและหลอดเลือดอย่ำง
ต่อเนื่อง

       1,350,000.00      1,350,000.00

๕ ซ้ือรถพยำบำลฉุกเฉินพร้อมระบบโครงสร้ำงนิรภัยระดับสูง        2,500,000.00      2,500,000.00

๖ กรรไกรโค้ง 9 ซม. แบบโฟกัส        1,070,000.00      1,070,000.00

๗ เคร่ืองติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต 
(Monitor-spo2+NIBP+IBP)

         270,000.00         270,000.00

๘ ถุงบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนำด 450 ซีซี        8,606,750.00      8,606,750.00

๙ อุปกรณ์ควบคุมควำมชื้นและอุณหภูมิส ำหรับห้อง Data Center          187,250.00         187,250.00

๑๐ จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ืองช่วยฟืน้คืนชีพทำรกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์          126,132.00         126,132.00



๑๑ ไฟส่องสวมศีรษะใช่ในกำรผ่ำตัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบชุดไฟ
ส่อง

         198,000.00         198,000.00

๑๒ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ยี่ห้อ HP          420,000.00         420,000.00

๑๓ เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนทีแ่บบซีอำร์มชุดรับภำพ
ชนิดแฟลตพำแนล

       8,000,000.00      8,000,000.00

๑๔ จ้ำงบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศ Split type          115,000.00         115,000.00

เคร่ืองปรับอำกำศ คอยล์เย็น VRF,VRV            95,600.00          95,600.00

เคร่ืองปรับอำกำศ คอยล์เย็น (VRF,VRV)            42,000.00          42,000.00











วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 ร้ำนวัฒนำแอร์ 275,000 บำท  ร้ำนวัฒนำแอร์ 275,000 บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 หจก. วสุธร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย 
1,376,400 บำท

 หจก. วสุธร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพพลำย 
1,376,400 บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท อีคอนเทค ซัพพลำย จ ำกัด 2,249,800 
บำท

 บริษัท อีคอนเทค ซัพพลำย จ ำกัด 
2,249,800 บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 1.บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย)
 จ ำกัด 1,350,000 บำท
2.บริษัท โซวิค จ ำกัด 1,350,000 บำท

 บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด 1,350,000 บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 1.บริษัท อำร์ เอ็กซ์ จ ำกัด 2,500,000 บำท
2. บริษัท แท็บวัน โซลูชั่น จ ำกัด 2,500,000 บำท

 บริษัท อำร์ เอ็กซ์ จ ำกัด 2,500,000 บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 1. บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จ ำกัด 
1,070,000 บำท
2. บริษัท เอ ซี อี คอมเมอร์เซียล จ ำกัด 
1,075,350 บำท

 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน จ ำกัด 
1,070,000 บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด(มหำชน) 
270,000 บำท

 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด(มหำชน) 
270,000 บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
8,606,750 บำท

 บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด
 8,606,750 บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท ลิงค์ อินฟินิต้ี ซัคเซส จ ำกัด 187,250 
บำท

 บริษัท ลิงค์ อินฟินิต้ี ซัคเซส จ ำกัด 187,250
 บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด(มหำชน) 
126,132 บำท

 บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ำกัด(มหำชน) 
126,132 บำท



 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท สัปปำยะ สยำม จ ำกัด 198,000 บำท  บริษัท สัปปำยะ สยำม จ ำกัด 198,000 บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วิส 420,000 บำท

 หจก. อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วิส 420,000 บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท บีเจซี เฮลธ์แคร์ จ ำกัด 8,000,000 บำท  บริษัท บีเจซี เฮลธ์แคร์ จ ำกัด 8,000,000 
บำท

 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์

 ร้ำนวัฒนำแอร์ 115,000 บำท  ร้ำนวัฒนำแอร์ 115,000 บำท

 ร้ำนวัฒนำแอร์ 95,600 บำท  ร้ำนวัฒนำแอร์ 95,600 บำท

 ร้ำนวัฒนำแอร์ 42,000 บำท  ร้ำนวัฒนำแอร์ 42,000 บำท











เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีส่ัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรำยเดียว

095/2563
ลว.9 ธันวำคม 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรำยเดียว

096/2563
ลว.9 ธันวำคม 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรำยเดียว

098/2563
ลว. 11 ธันวำคม 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

107/2563
ลว.13 ธันวำคม 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

110/2563
ลว.17 ธันวำคม 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอรำคำต่ ำสุด

116/2563
ลว.26 ธันวำคม 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรำยเดียว

108/2563
ลว.13 ธันวำคม 2563

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรำยเดียว

099/2563
ลว.12 ธันวำคม 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรำยเดียว

109/2563
ลว.13ธันวำคม 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรำยเดียว

017/2563
ลว.13 ธันวำคม 2562



มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรำยเดียว

115/2563
ลว.24 ธันวำคม 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรำยเดียว

117/2563
ลว. 26 ธันวำคม 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรำยเดียว

111/2563
ลว.17 ธันวำคม 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรำยเดียว

015/2563
ลว.2 ธันวำคม 2562












