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ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาที่
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 เคร่ืองยิงสต๊ิกเกอร์ยา 9,000         9,000        เฉพาะเจาะจง บ.โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เลเบิ้ล จ ากัด 9,000          ราคาต่ าสุด

2 เก้าอี้ส านักงาน 2,400         2,400        เฉพาะเจาะจง ร้านเอกภณัฑ์ลิฟวิง่เซ็นเตอร์  2,400          ราคาต่ าสุด

3 เคร่ืองตักหญ้าสะพาย ฮอนด้า 8,885         8,885        เฉพาะเจาะจง บริษทั เรืองแสงไทย จ ากัด 8,885          ราคาต่ าสุด

4 เคร่ืองตักหญ้าสะพาย EUROX 3,250         3,250        เฉพาะเจาะจง บริษทั เรืองแสงไทย จ ากัด 3,250          ราคาต่ าสุด

5 เคร่ืองตัดแต่งกิ่ง 3,200         3,200        เฉพาะเจาะจง บริษทั เรืองแสงไทย จ ากัด 3,200          ราคาต่ าสุด

6 ปั้มลม 5,770         5,770        เฉพาะเจาะจง บริษทั เรืองแสงไทย จ ากัด 5,770          ราคาต่ าสุด

7 เคร่ืองปอ้งกันกระแสไฟฟา้ย้อนกลับ 150,000     150,000     เฉพาะเจาะจง บ.โพนิกซ์ จ ากัด 150,000      ราคาต่ าสุด

8 ชุดล าโพงเคล่ือนที่ 2,900         2,900        เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วสิ 2,900          ราคาต่ าสุด

9 เคร่ืองปร้ินเตอร์ HP Laserjet M227FDW 17,800       17,800      เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วสิ 17,800        ราคาต่ าสุด

10 ซ่อมยูนิตทนัตกรรม (เปล่ียนมอเตอร์ซัคชั่น) 58,000       58,000      เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ดี.ทนัตเวช(1988) 58,000        ราคาต่ าสุด

11 เตียงตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบพบัเก็บได้ 24,000       24,000      เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน่พลัซ 24,000        ราคาต่ าสุด

12
เคร่ืองวดัความดันโลหติแบบอัตโนมัติขนาด
กลาง ยี่หอ้ OMRON รุ่นHEM-7361T

72,000       72,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 72,000        ราคาต่ าสุด

13 ตะแกรงล้างแผล 13,600       13,600      เฉพาะเจาะจง หจก.อิเลฟเวน่พลัซ 13,600        ราคาต่ าสุด

14 เคร่ืองวดัความดันแบบปรอทต้ังโต๊ะ 52,900       52,900      เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 52,900        ราคาต่ าสุด

15 เคร่ืองวดัออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา 70,000       70,000      เฉพาะเจาะจง บ.ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 70,000        ราคาต่ าสุด
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ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาที่
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

16
เคร่ืองวดัความดันโลหติแบบอัตโนมัติขนาด
กลาง ยี่หอ้ OMRON รุ่นHEM-7361T 156,000   156,000   เฉพาะเจาะจง

บ.เอ.เอส.ท.ีเมดิคอล ซัพพลาย (ไทยแลน)
 จ ากัด 156,000    ราคาต่ าสุด

17
เคร่ืองวดัความดันโลหติแบบสอดแขนชนิด
อัตโนมัติ 140,000   140,000   เฉพาะเจาะจง

บ.เอ.เอส.ท.ีเมดิคอล ซัพพลาย (ไทยแลน)
 จ ากัด 140,000    ราคาต่ าสุด

18 โคมไฟตรวจภายใน /ผ่าตัดเล็ก 18,000     18,000    เฉพาะเจาะจง หจก.ยูโรเด็น พาร์ท แอน ทลู 18,000     ราคาต่ าสุด

19 โคมไฟตรวจภายใน /ผ่าตัดเล็ก 36,000     36,000    เฉพาะเจาะจง หจก.ยูโรเด็น พาร์ท แอน ทลู 36,000     ราคาต่ าสุด

20 เคร่ืองผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร รุ่น AE-5-S 50,000     50,000    เฉพาะเจาะจง บ.เทคเอซ จ ากัด 50,000     ราคาต่ าสุด

21 เคร่ืองผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร รุ่น AE-8-S 120,000   120,000   เฉพาะเจาะจง บ.เทคเอซ จ ากัด 120,000    ราคาต่ าสุด

22
เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจและ
สัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก 150,000   150,000   เฉพาะเจาะจง บ.มายเมดิคอลแคร์ จ ากัด 150,000    ราคาต่ าสุด

23 เตียงท าคลอด 50,000     50,000    เฉพาะเจาะจง บ.โอลีฟอุปกรณ์ทางแพทย์ จ ากัด 50,000     ราคาต่ าสุด
24 สวา่นโรตาร่ี 6,850      6,850      เฉพาะเจาะจง บริษทั เรืองแสงไทย 6,850       ราคาต่ าสุด
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ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาที่
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 เคร่ืองปรับอากาศ15000บทียีู 20,000       20,000      เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยแอร์ 20,000        ราคาต่ าสุด
2 เคร่ืองปรับอากาศ18000บทียีู 189,000     189,000     เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยแอร์ 189,000      ราคาต่ าสุด
3 เคร่ืองปรับอากาศ30000บทียีู 198,500     198,500     เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยแอร์ 198,500      ราคาต่ าสุด
4 คอมพวิเตอร์แทป็เลต 22,000       22,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วสิ 22,000        ราคาต่ าสุด

5 ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การใหค้รบชุด 9,900         9,900        เฉพาะเจาะจง บ.เคเค เมดิคอล จ ากัด 9,900          ราคาต่ าสุด

6
กระดานเคล่ือนย้านผู้ปว่ยพร้อมอุปกรณ์
(Long Spinal Board) พร้อมอุปกรณ์ 7,500         7,500        เฉพาะเจาะจง บ.เคเค เมดิคอล จ ากัด 7,500          ราคาต่ าสุด

7 เคร่ืองปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 78,000       78,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข56 78,000        ราคาต่ าสุด

8 เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วดัส่วนสูง 18,000       18,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข57 18,000        ราคาต่ าสุด

9 เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วดัส่วนสูง 18,000       18,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข58 18,000        ราคาต่ าสุด

10
เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจิตอลชนิดนอนพร้อม
ที่วดัส่วนสูง 13,000       13,000      เฉพาะเจาะจง หจก.เปรมสุข59 13,000        ราคาต่ าสุด

11 ตู้เย็นขนาด 5 คิว 5,900         5,900        เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วสิ 5,900          ราคาต่ าสุด
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ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่

จัดซ้ือหรือ
จัดจ้าง(บาท)

ราคากลาง
(บาท)
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ผู้ได้รับการ
คัดเลือก

และราคาที่
ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
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ข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

1 เคร่ืองอัลตร้าซาวด์เพือ่การรักษา 88,200     88,200    เฉพาะเจาะจง บริษทั บที ีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ จ ากดั 88,200     ราคาต่ าสุด
2 เตียงรักษาแบบเต้ีย 14,000     14,000    เฉพาะเจาะจง บริษทั บที ีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ จ ากดั 14,000     ราคาต่ าสุด
3 เคร่ืองกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 172,000   172,000   เฉพาะเจาะจง บริษทั บที ีแอล เมดิคอล เทคโนโลจีส์ จ ากดั 172,000    ราคาต่ าสุด
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