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ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
1 เคร่ืองส ารองไฟ 5,700       5,700         เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 5,700         ราคาต่ าสุด

2 เคร่ืองตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ า 34,240     34,240       เฉพาะเจาะจง
หจก.เอส.ดับบลิว.เอ.เอ็นจิเนียร่ิง 
เซอร์วิส 34,240       ราคาต่ าสุด

3
เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 
ขนาดกลาง 5,400       54,000       เฉพาะเจาะจง บ.เคเค เมดิคอล จ ากัด 54,000       ราคาต่ าสุด

4
เคร่ืองวัดความเข้มข้นออกซิเจนใน
กระแสเลือดชนิดพกพา 3,500       3,500         เฉพาะเจาะจง บ. เอพี พลัส เมดิคอล จ ากัด  3,500         ราคาต่ าสุด

5 เคร่ืองควบคุมแรงดูดส าหรับดูดเสมหะ 17,000     17,000       เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 17,000       ราคาต่ าสุด
6 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 50,000     50,000       เฉพาะเจาะจง บ.อิโนเวชั่น จ ากัด 50,000       ราคาต่ าสุด
7 เคร่ืองฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า 38,000     38,000       เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 38,000       ราคาต่ าสุด
8 หม้อต้มพาราฟิน ขนาด 15 ลิตร 54,000     54,000       เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 54,000       ราคาต่ าสุด
9 เคร่ืองควบคุมแรงดูดส าหรับดูดเสมหะ 17,000     51,000       เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 51,000       ราคาต่ าสุด
10 ถังออกซิเจน ขนาด 6 ลบ.ม. 115,000   115,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 115,000      ราคาต่ าสุด
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ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
1 เคร่ืองวัดความมีชีวิตของฟัน 37,500     37,500       เฉพาะเจาะจง บ.เอสดีเอสเคอร์ จ ากัด121/33 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 โทร 02248514037,500       37,500        

2 วงล้อบริหารหัวไหล่และแขนแบบติดต้ัง 16,000     16,000       เฉพาะเจาะจง

หจก.เปรมสุข56 237 ถ.เทศบาล ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 
โทร 0816699787 16,000       16,000        

3 ราวคู่ขนาดฝึกเดิน 35,000     35,000       เฉพาะเจาะจง

หจก.เปรมสุข56 237 ถ.เทศบาล ต.
ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 
โทร 0816699787 35,000       35,000        

4 เคร่ืองติดตามสัญญาณชีพ 150,000   150,000      เฉพาะเจาะจง บ.มายด์ เมดิคอล แคร์ จ ากัด 183/4 ม.2 ต.สุรศักด์ิ  จ.ชลบุรี 20110 โทร 038-775369150,000      150,000      
5 เคร่ืองจี้และตัดแต่งเนื้อเยื่ออ่อนด้วยไฟฟ้า 40,000     40,000       เฉพาะเจาะจง บ.แอคคอร์ดคอร์ปอเรชั่น จ ากัด  33/2-8 ซ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน40,000       40,000        
6 ปัม้ลมใช้กับยูนิตท าฟัน 42,000     42,000       เฉพาะเจาะจง 232 ม.5 ต.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 42,000       42,000        
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ล าดั
บที่

งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
1 เราเตอร์ 4,990       4,990         เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 4,990         ราคาต่ าสุด

2
เคร่ืองควบคุมการให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด า ชนิด 1 สาย 55,000     55,000       เฉพาะเจาะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 55,000       ราคาต่ าสุด

3 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ 25,000     25,000       เฉพาะเจาะจง บ.อิโนเวชั่นส์ จ ากัด 25,000       ราคาต่ าสุด
4 เคร่ืองเป่าลม 2,200       2,200         เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 2,200         ราคาต่ าสุด
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