
ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

1 ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณ
โดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต าบลเมืองศรีไคอ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

      8,000,000.00 8,090,000.00 e-bidding 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุริยาขนส่งอบุล เสนอราคา 7,880,000.00 บาท                           
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดักจิศิริวุฒิ เสนอราคา 7,980,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุริยาขนส่งอบุล เปน็เงิน 7,880,000.00 บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.13/2562 19 ม.ค. 62

2 ปรับปรุงกลุ่มอาคารส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ งแวดล้อม ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

      2,000,000.00 2,110,000.00 e-bidding 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สินวิวัฒน์การโยธา เสนอราคา 2,072,000.00 บาท                         
2.		ถนอมรัตน์ เสนอราคา 1,877,635.00 บาท                                                          
  3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุริยาขนส่งอบุล เสนอราคา 		1,997,000.00	 บาท
  4.หา้งหุน้ส่วนจ ากดักจิศิริวุฒิ เสนอราคา 1,970,000.00 บาท                                    
 5.	หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สหสุทธิชัยเทรดด้ิง 		เสนอราคา 1,940,000.00 บาท                        
6.		หา้งหุน้ส่วนจ ากดัอบุลเพชรรัตน์	 เสนอราคา 1,789,900.00 บาท                               
7.	หา้งหุน้ส่วนณภทัรจดัใหก้ารโยธา เสนอราคา 	1,942,500.00 บาท                             
8.		หา้งหุน้ส่วนจ ากดัวรรณทวี คอนสตรัคชั น เสนอราคา 		1,800,000.00 บาท                    
9.กจิการร่วมค้าณภทัโชติ แอนด์ สิงหข์ร เสนอราคา		 1,470,000.00	 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อบุลเพชรรัตน์ เปน็เงิน 1,789,900.00 บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.06/2562 17 พ.ย. 61

3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย  ต าบล
เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      4,000,000.00 4,000,000.00 e-bidding 1.บริษัท ซิต้ี เทค เอน็จเินียริ ง จ ากดั เสนอราคา 3,689,000.00	 บาท
2.บริษัท ไทยสวัสด์ิ ซิสเต็มส์ จ ากดั เสนอราคา 		3,575,000.00 บาท
3.บริษัท ณัฐธนสินทรัพย์ จ ากดั		 เสนอราคา 3,137,000.00 บาท
4.บริษัท เพอร์เฟ็ค อคีวิปเม้นท์ จ ากดั		 เสนอราคา 3,390,000.00 บาท
5.ไฟฟ้าพัฒนา เสนอราคา 		3,880,000.00 บาท
6.บริษัท ไฮไลท์ อเิล็กทรอนิกส์ จ ากดั		 เสนอราคา 3,198,000.00	 บาท
7.หจก. เอวัน วิศวกรรม เสนอราคา 		3,349,000.00	 บาท
8.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุริยาขนส่งอบุล		 เสนอราคา 3,940,000.00	 บาท
9.หา้งหุน้ส่วนจ ากดักจิศิริวุฒิ เสนอราคา		3,580,000.00 บาท
10.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุภาการวิศวกรรม 		เสนอราคา 3,497,000.00 บาท
11.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ซี 13 กรุ๊ป	 เสนอราคา 3,990,000.00 บาท
12.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เครือคุณ เพาเวอร์ เอน็จเินียริ ง เสนอราคา 3,485,000.00 บาท
13.สารคามการไฟฟ้า เสนอราคา 	3,225,000.00	 บาท
14.กจิการร่วมค้าณภทัโชติ แอนด์ สิงหข์ร	 เสนอราคา 3,226,000.00 บาท

บริษัท ณัฐธนสินทรัพย์ จ ากดั เปน็เงิน 3,137,000.00 บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.02/2562 13 พ.ย. 61

4 ปรับปรุงระบบจราจรเขตการศึกษา  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      8,000,000.00 8,280,000.00 e-bidding 1.บริษัท ดีเทล ออโต้ โปรเกรส จ ากดั เสนอราคา 7,130,000.00 บาท
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุริยาขนส่งอบุล เสนอราคา 7,856,000.00 บาท
3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดักจิศิริวุฒิ เสนอราคา 7,650,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดักจิศิริวุฒิ เปน็เงิน  7,650,000.00 บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.07/2562 8 ธ.ค. 61

5 ปรับปรุงภมูิทัศน์และระบบจราจรส านักงานอธิการบดี  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      2,720,800.00 2,770,000.00 e-bidding 1.บริษัท ดีเทล ออโต้ โปรเกรส จ ากดั เสนอราคา 	2,390,000.00 บาท
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หนึ งอบุลกอ่สร้าง เสนอราคา 	2,580,000.00 บาท
3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กจิศิริวุฒิ เสนอราคา 	2,635,000.00 บาท
4.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุริยาขนส่งอบุล เสนอราคา 	2,719,000.00 บาท

บริษัท ดีเทล ออโต้ โปรเกรส จ ากดั รวมเปน็เงินทั้งส้ิน 2,390,000.00บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.09/2562 15 ธ.ค. 61

แบบ สขร. 1

 (10)

งำนพัสดุ กองคลัง

หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561 - มีนำคม 2562

วันที ่29 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2562



6 กอ่สร้างร้ัวรอบมหาวิทยาลัย ระยะที  2  ต าบลเมืองศรีไค
 อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      4,000,000.00 4,000,000.00 e-bidding (1) บริษัท ดีเทล ออโต้ โปรเกรส จ ากดั เสนอราคา 3,388,000.00 บาท                        
(2) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ถนอมรัตน์ เสนอราคา 3,720,000.00 บาท
(3) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ณชัยรุ่งเรือง เสนอราคา 3,890,000.00 บาท 
(4) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศิริมหาชัย เสนอราคา 3,990,000.00 บาท 
(5) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุริยาขนส่งอบุล เสนอราคา 3,992,000.00 บาท 
(6) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กจิศิริวุฒิ เสนอราคา 3,584,000.00 บาท 
(7) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อบุลเพชรรัตน์ เสนอราคา 3,558,000.00 บาท 
(8) บริษัท กโิลวัตต์ เอน็จเินียริ ง จ ากดั เสนอราคา 3,764,448.00 บาท
(9) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วรรณทวี คอนสตรัคชั น เสนอราคา 3,470,000.00 บาท 

บริษัท ดีเทล ออโต้ โปรเกรส จ ากดั  เปน็เงิน 3,388,000.00 บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.04/2562 15 พ.ย. 61

7 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี
 31,768,600.00 (งบประมาณประจ าป ี2562)

  192,537,900.00 200,900,000.00 e-bidding 1.ศรีสะเกษทวีผลกอ่สร้าง เสนอราคา 179,700,000.00 บาท 
2.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ เสนอราคา 172,400,000.00 บาท
3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อบุลรุ่งเรืองกลการ  เสนอราคา 194,800,000.00 บาท
4.บริษัท เอกชัยอบุล(2523) จ ากดั เสนอราคา 193,865,000.00 บาท
5.กจิการร่วมค้าพีเอ-เจพีเอส  เสนอราคา 173,252,930.14 บาท

เลิศพัฒนาศรีสะเกษ เปน้เงิน 172,400,000.00 บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.15/2562 5 ก.พ. 62

8 กอ่สร้างระบบสาธารณูปโภคบริเวณอทุยานวิทยาศาสตร์
 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      1,786,500.00 1,840,000.00 e-bidding (1) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศิริมหาชัย เสนอราคา 1,533,000.00 บาท                                 
(2) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กจิศิริวุฒิ เสนอราคา 1,620,000.00 บาท                                   
(3) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุริยาขนส่งอบุล เสนอราคา 1,730,000.00 บาท                           
(4) หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หนึ งอบุลกอ่สร้าง เสนอราคา 1,740,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศิริมหาชัย เปน็เงิน 1,533,000.00 บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.05/2562 15 พ.ย. 61

9 ปรับปรุงระบบจราจรบริเวณกลุ่มอาคารโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

      4,000,000.00 4,166,000.00 e-bidding 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุริยาขนส่งอบุล เสนอราคา 1 3,995,000.00 บาท
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดักจิศิริวุฒิ เสนอราคา 3,780,000.00 บาท
3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุภาการวิศวกรรม เสนอราคา 3,579,000.00 บาท
4.หนึ งอบุลกอ่สร้าง เสนอราคา 3,990,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สุภาการวิศวกรรม เปน้เงิน 3,579,000.00 บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.08/2562 15 ธ.ค. 61

10 ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณ
โดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      4,000,000.00 4,060,000.00 e-bidding 1.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อบุลแหลมทองกอ่สร้าง เสนอราคา 3,495,000.00 บาท
2.บริษัท เพอร์เฟ็ค อคีวิปเม้นท์ จ ากดั เสนอราคา 3,500,000.00 บาท
3.บริษัท ดีเทล ออโต้ โปรเกรส จ ากดั เสนอราคา 3,500,000.00 บาท 
4.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สหสุทธิชัยเทรดด้ิง เสนอราคา 3,520,000.00 บาท
5.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ศิริมหาชัย เสนอราคา 3,553,000.00 บาท
6.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นัฐพัชรอบุลกอ่สร้าง เสนอราคา 3,600,000.00 บาท
7.บริษัท กโิลวัตต์ เอน็จเินียริ ง จ ากดั เสนอราคา 3,684,600.00 บาท
8.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั หนึ งอบุลกอ่สร้าง เสนอราคา 3,730,000.00 บาท
9.บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จ ากดั เสนอราคา 3,758,941.79 บาท
10.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กจิศิริวุฒิ เสนอราคา 3,860,000.00 บาท

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อบุลแหลมทองกอ่สร้าง เปน็เงิน 3,495,000.00 บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.11/2562 22 ธ.ค. 61

11 ปรับปรุงศูนย์เครื องมือวิทยาศาสตร์  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      1,650,000.00 1,678,000.00 e-bidding 1.บริษัท เพอร์เฟ็ค อคีวิปเม้นท์ จ ากดั เสนอราคา 1,450,000.00 บาท                          
2.หา้งหุน้ส่วนจ ากดักจิศิริวุฒิ เสนอราคา 1,640,000.00	 บาท

บริษัท เพอร์เฟ็ค อคีวิปเม้นท์ จ ากดั เปน็เงิน 1,450,000.00 บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.01/2562 13 พ.ย. 61

12 อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร  ต าบลเมือง
ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

    43,189,800.00 45,200,000.00 e-bidding 1.หจก.ศรีสะเกษทวีผลกอ่สร้าง เสนอราคา 41,800,000.00 บาท                                 
2.หจก.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ เสนอราคา 37,180,000.00 บาท                                    
3.หา้งหุน้ส่วนจ ากดักจิศิริวุฒิ เสนอราคา 41,000,000.00 บาท                                    
4.หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ฮาร์เวสท์ คอมเมอร์เชียล เสนอราคา 41,800,000.00 บาท

หจก.เลิศพัฒนาศรีสะเกษ เปน็เงิน 37,180,000.00 บาท คุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสอราคาต  าสุด ม.อบ.12/2562 29 ธ.ค. 61

13 ระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลัยดิจทิัล  ต าบลเมืองศรีไค
 อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      2,923,500.00 2,920,741.55 e-bidding 1. บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี จ ากดั เสนอราคา 2,915,555.00 บาท
2. บริษัท ยูนิฟายด์ โซลูชั น จ ากดั (ข้อเสนอไม่ครบถ้วน ไม่เปน็ไปตามที ประกาศก าหนด)

บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี จ ากดั เปน็เงิน 2,915,555.00 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต  าสุด  ม.อบ.(สค.)01/2562 26 ธ.ค. 61

14 เครื องผสมสาร (Vortex mixer)  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากดั เสนอราคา 39,000.00 บาท บริษัท เมดิทอป จ ากดั เปน็เงิน 39,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)20/2562 8 ต.ค. 61

ส ำนักคอมพิวเตอรแ์ละเครอืขำ่ย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์



15 หุน่จ าลองฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        630,000.00 630,000.00 e-bidding 1. บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง เสนอราคา 626,500.00 บาท
2. บริษัท บริลเลี ยนรับเบอร์ จ ากดั เสนราคา 60,000.00 บาท
3. บริษัท อพัไรท์ ซิมมูเลชั น จ ากดั เสนราคา 602,000.00 บาท                                   
4. บริษัท ยูไนเต็ด บเีมด (ไทย) จ ากดั เสนราคา 441,000.00 บาท

บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง เปน็เงิน 626,500.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)02/2562 28 พ.ย. 61

16 เครื องขยายเสียงแบบพกพา  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา
รินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อบุลสายฟ้า อเิลคทรอนิค จ ากดั เสนอราคา 32,000.00 บาท บ.อบุลสายฟ้า อเิลคทรอนิค จ ากดั เปน็เงิน 32,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)32/2562 9 ต.ค. 61

17 เครื องขัดพืน้พร้อมอปุกรณ์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา
รินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเทรดด้ิง เรียลฯ เสนอราคา 36,000.00 บาท บ.เจนเทรดด้ิง เรียลฯ เปน็เงิน 36,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)09/2562 4 ต.ค. 61

18 เครื องเขย่าเพลท (Plate shaker) ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์ฯ เสนอราคา 65,000.00 บาท บ. เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์ฯ เปน็เงิน 65,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)23/2562 9 ต.ค. 61

19 เครื องควบคุมอณุหภมูิแบบแหง้ Dry Bath  ต าบลเมือง
ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          56,200.00 56,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากดั เสนอราคา 55,600.00 บาท บริษัท เมดิทอป จ ากดั เปน็เงิน 55,600.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)21/2562 8 ต.ค. 61

20 เครื องเจาะกระดาษขนาดใหญ่  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ
วารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

            7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลเซ็นทรัลสปอร์ต เสนอราคา 7,200.00 บาท หจก.อบุลเซ็นทรัลสปอร์ต เปน็เงิน 7,200.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)14/2562 4 ต.ค. 61

21 เครื องดูดจา่ยสารละลาย ขนาด 1.0-10.0 มิลลิลิตร  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อนิโนเวชั นฯ เสนอราคา 26,750.00 บาท บ. เค เอน็ ไซเอน็ซ์ อนิโนเวชั นฯ เปน็เงิน 26,750.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)16/2562 4 ต.ค. 61

22 เครื องดูดฝุ่นพร้อมอปุกรณ์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา
รินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเทรดด้ิง เรียลฯ เสนอราคา 16,000.00 บาท บ.เจนเทรดด้ิง เรียลฯ เปน็เงิน 16,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)10/2562 4 ต.ค. 61

23 เครื องถ่ายเอกสารมัลติฟังกช์ั น (สี)  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ฯ เสนอราคา 33,000.00 บาท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ฯ เปน็เงิน 33,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)12/2562 4 ต.ค. 61

24 เครื องถ่ายเอกสารระบบดิจติอลขาว-ด า ความเร็วไม่น้อย
กว่า 30 แผ่นต่อนาที ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        230,000.00 230,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ล้ าฟ้า โอเอแอนด์สเตชั นเนอรี  เสนอราคา 130,000.00 บาท หจก.ล้ าฟ้า โอเอแอนด์สเตชั นเนอรี  เปน็เงิน 130,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)08/2562 4 ต.ค. 61

25 เครื องท าลายเอกสาร แบบตัดละเอยีด ท าลายคร้ังละ 20
 แผ่น ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

          85,800.00 85,800.00 เฉพาะเจาะจง บ. ครีเอตุส คอร์โปเรชั น จ ากดั เสนอราคา 78,966.00 บาท บ. ครีเอตุส คอร์โปเรชั น จ ากดั เปน็เงิน 78,966.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)13/2562 4 ต.ค. 61

26 เครื องประเมินความแปรปรวนของการเต้นของหวัใจ  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส สแคว เอน็เตอร์ไพร์ส เสนอราคา 265,000.00 บาท บ.เอส สแคว เอน็เตอร์ไพร์ส เปน็เงิน 265,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)17/2562 4 ต.ค. 61

27 เครื องปัน่เหวี ยงความเร็วรอบสูง พร้อมระบบท าความ
เย็น (Refrigerated Centrifuge)  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        680,000.00 680,000.00 e-bidding 1.บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั น จ ากดั เสนอราคา 679,450.00 บาท
2.บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จ ากดั เสนราคา 680,000.00 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั น จ ากดั เปน็เงิน 679,450.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)03/2562 28 พ.ย. 61

28 เครื องพิมพ์เอกสาร multi-function network    ต าบล
เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        600,000.00 600,000.00 e-bidding 1. บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคา 600,000.00 บาท
2. หจก.ล้ าฟ้าโอเอ แอนด์สเตชั นเนอรี  เสนราคา 574,000.00 บาท
3. บริษัท มีจงมี จ ากดั ไม่ผ่านคุณสมบติัตามประกาศ                                                
4. หจก.ไฮ.ไอ.ดีไซน์  ไม่ผ่านคุณสมบติัตามประกาศ

บริษัท ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั เปน็เงิน 600,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)05/2562 12 ธ.ค. 61

29 เครื องเย็บกระดาษขนาดใหญ่  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ
วารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลเซ็นทรัลสปอร์ต เสนอราคา 10,200.00 บาท หจก.อบุลเซ็นทรัลสปอร์ต เปน็เงิน 10,200.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)15/2562 4 ต.ค. 61

30 เครื องล้างเครื องแกว้ด้วยความถี เสียง  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        169,200.00 169,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั น จ ากดั เสนอราคา 168,953.00 บาท บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั น จ ากดั เปน็เงิน 168,953.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)29/2562 9 ต.ค. 61

31 เครื องวัดค่ากรดด่างน้ าทั วไป  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา
รินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          71,200.00 71,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อสีาน จ ากดั เสนอราคา 69,000.00 บาท บริษัท เคเอสพี อสีาน จ ากดั เปน็เงิน 69,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)25/2562 9 ต.ค. 61

32 เครื องวัดดัชนีความร้อนแบบติดตัว  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ากดั เสนอราคา 298,000.00 บาท บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ากดั เปน็เงิน 298,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)22/2562 9 ต.ค. 61



33 เครื องวัดปริมาณสารละลายแบบหลายพารามิเตอร์  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อสีาน จ ากดั เสนอราคา 234,000.00 บาท บริษัท เคเอสพี อสีาน จ ากดั เปน็เงิน 234,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)27/2562 9 ต.ค. 61

34 เครื องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ าแบบพกพา  ต าบลเมือง
ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอสพี อสีาน จ ากดั เสนอราคา 234,000.00 บาท บริษัท เคเอสพี อสีาน จ ากดั เปน็เงิน 234,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)26/2562 9 ต.ค. 61

35 ชุดระบบภาพและเสียงส าหรับหอ้งสื อการเรียนการสอน 
 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        712,800.00 712,800.00 e-bidding 1. บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั น จ ากดั เสนอราคา 709,000.00 บาท
2. บริษัท ยู.เอวีไอที จ ากดั เสนราคา 710,000.00 บาท

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั น จ ากดั เปน็เงิน 709,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)06/2562 12 ธ.ค. 61

36 ตู้ควบคุมอณุหภมูิแบบเขย่า (Shacking Incubator)  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมดิทอป จ ากดั เสนอราคา 320,000.00 บาท บ.เมดิทอป จ ากดั เปน็เงิน 320,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)19/2562 8 ต.ค. 61

37 ตู้เตรียมปฏกิริิยาเพิ มจ านวนสารพันธุกรรม (PCR 
cabinet)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

          74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั น จ ากดั เสนอราคา 74,900.00 บาท บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั น จ ากดั เปน็เงิน 74,900.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)30/2562 9 ต.ค. 61

38 ตู้ไม้ใส่เอกสาร  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 49,000.00 บาท ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เปน็เงิน 49,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)01/2562 4 ต.ค. 61

39 ตู้ล้ินชัก  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

          35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 35,000.00 บาท ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เปน็เงิน 35,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)02/2562 4 ต.ค. 61

40 ตู้เหล็ก 2 บานเปดิ  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ
 จงัหวัดอบุลราชธานี

          63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 63,000.00 บาท ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เปน็เงิน 63,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)03/2562 4 ต.ค. 61

41 โต๊ะเข้ามุม  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

          22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 22,500.00 บาท ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เปน็เงิน 22,500.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)04/2562 4 ต.ค. 61

42 โต๊ะคอมพิวเตอร์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 37,500.00 บาท ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 37,500.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)05/2562 4 ต.ค. 61

43 โต๊ะท างาน  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

          60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 60,000.00 บาท ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เปน็เงิน 60,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)06/2562 4 ต.ค. 61

44 ถังไนโตรเจนเหลว (Nitrogen)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ
วารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          91,000.00 91,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั น จ ากดั เสนอราคา 91,000.00 บาท บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั น จ ากดั เปน็เงิน  91,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)28/2562 9 ต.ค. 61

45 พัดลมต้ังโต๊ะ  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

            5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองรังษี เสนอราคา 5,600.00 บาท หจก.เรืองรังษี เปน็เงิน 5,600.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)31/2562 9 ต.ค. 61

46 รถเข็นอเนกประสงค์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เจนเทรดด้ิง เรียลฯ เสนอราคา 10,000.00 บาท บ.เจนเทรดด้ิง เรียลฯ เปน็เงิน 10,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)11/2562 4 ต.ค. 61

47 วิทยุสื อสารแบบพกพา  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเต็มใจสื อสาร เสนอราคา 40,000.00 บาท ร้านเต็มใจสื อสาร เปน็เงิน 40,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)33/2562 9 ต.ค. 61

48 อา่งน้ าควบคุมอณุหภมูิแบบเขย่า (Shacking water 
bath)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

        200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์ฯ เสนอราคา 180,000.00 บาท บ.เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์ฯ เปน็เงิน 180,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)24/2562 9 ต.ค. 61

49 เครื องตัดหญ้า  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บ. เอส เอส วาริน เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคา 14,200.00 บาท บ. เอส เอส วาริน เทรดด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั เปน็เงิน 14,200.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)18/2562 4 ต.ค. 61

50 เกา้อี้ส านักงาน  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 67,500.00 บาท ร้านต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เปน็เงิน 67,500.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)07/2562 4 ต.ค. 61

51 เครื องเกบ็ตัวอย่างฝุ่นละออง (PM 2.5)  ต าบลเมืองศรีไค
 อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      1,250,000.00 1,250,000.00 e-bidding บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั น จ ากดั เสนอราคา 1,239,000.00 บาท บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั น จ ากดั เปน็เงิน 1,239,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)04/2562 27 พ.ย. 61

52 เครื องตรวจวิเคราะหแ์ละเพิ มปริมาณยีนพร้อมโปรแกรม
การท างาน  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

      1,869,200.00 1,869,200.00 e-bidding บ.ซิลซิล ฟาร์มา จ ากดั  เสนอราคา 1,860,000.00 บบาท บ.ซิลซิล ฟาร์มา จ ากดั  เปน็เงิน 1,860,000.00 บบาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)15/2562 9 ม.ค. 62



53 เกา้อี้นั งถ่ายอจุจาระ  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คังวอณ(ประเทศไทย) เสนอราคา 16,000.00 บาท หา้งหุน้ส่วนจ ากดั คังวอณ(ประเทศไทย) 16,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)67/2562 27 พ.ย. 61

54 เครื องกระตุกหวัใจด้วยไฟฟ้า  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา
รินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        450,000.00 450,000.00      เฉพาะเจาะจง บจก. เซนต์เมด  เสนอราคา 540,000.00 บาท บจก. เซนต์เมด  540,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)45/2562 16 พ.ย. 61

55 เครื องฉายแสงฟอกสีฟัน พร้อมชุดฟอกสีฟัน  ต าบลเมือง
ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. แอคคอร์ด คอปอเรชั น เสนอราคา 199,000.00 บาท บจก. แอคคอร์ด คอปอเรชั น เปน็เงิน 199,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)56/2562 23 พ.ย. 61

56 เครื องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน
พร้อมเครื องผลิตอากาศภายในตัวเครื อง  ต าบลเมืองศรี
ไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        600,000.00 600,000.00 e-bidding 1. บจก. มายด์ เมดิคอล แคร์ เสนอราคา 500,000.00 บาท                                       
2. บจก. เมดดิเพล็กซ์ (ไทยแลนด์) คุณสมบติัไม่ตรงตามเงื อนไขที ก าหนดไว้ในประกาศ

บจก. มายด์ เมดิคอล แคร์ เสนอราคา 500,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ(พศ.)17/2562 25 ธ.ค. 61

57 เครื องชั งน้ าหนักวัดส่วนสูง  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา
รินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ เสนอราคา 10,000.00 บาท บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ เปน็เงิน 10,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)37/2562 9 พ.ย. 61

58 เครื องซักสลัดผ้าส าหรับผ้าทั วไป  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      1,900,000.00 1,900,000.00 e-bidding 1. บจก. เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เสนอราคา 1,154,000.00 บาท                            
2. บจก. เจ.บ.ีอนิดัสเตรียล แมชชีน เทรดด้ิง เสนอราคา 1,900,000.00 บาท                   
 3. บจก. เค เพาเวอร์ แอนด์ คอนทรัคชั น เสนอราคา 1,125,000.00 บาท

บจก. เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เปน็เงิน 1,154,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ(พศ.)11/2562 16 ม.ค. 62

59 เครื องตรวจ ห ูตา คอ จมูก (OpThalmoscope )    
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        185,000.00 185,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ เสนอราคา 171,000.00 บาท บจก. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ เปน็เงิน 171,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)39/2562 12 พ.ย. 61

60 เครื องตรวจคลื นไฟฟ้าหวัใจ12หลีด  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ เสนอราคา 123,500.00 บาท บจก. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์  เปน็เงิน 123,500.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ).54/2562 20 พ.ย. 61

61 เครื องปัน่ส าหรับธนาคารเลือด  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ
วารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก. วินเนอร์ยี  เมดิคอล เสนอราคา 128,400.00 บาท บจก. วินเนอร์ยี  เมดิคอล เสนอราคา 128,400.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)47/2562 19 พ.ย. 61

62 เครื องปดิผนึกซองใส่เครื องมือทันตกรรม  ต าบลเมืองศรี
ไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด เสนอราคา 25,000.00 บาท หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด เปน็เงิน 25,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)52/2562 20 พ.ย. 61

63 เครื องเปา่อากาศแหง้อตัโนมัติ (Air Dryer)  ต าบลเมือง
ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        223,900.00 223,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เสนอราคา 223,900.00 บาท บจก. เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เปน็เงิน 223,900.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)85/2562 27 ธ.ค. 61

64 เครื องพ่นยาละอองฝอย  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน
ช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

            8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ เสนอราคา 8,800.00 บาท บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์  เปน็เงิน 8,800.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)74/2562 4 ธ.ค. 61

65 เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ขาวด า  ต าบล
เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        135,000.00 135,000.00 เฉพาะเจาะจง หกจ. ออร์โธดอกซ์. เมด เสนอราคา 132,000.00 บาท หกจ. ออร์โธดอกซ์. เมด เปน็เงิน 132,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)51/2562 20 พ.ย. 61

66 เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี  ต าบลเมือง
ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง หกจ. ออร์โธดอกซ์. เมด เสนอราคา 33,698.00 บาท หกจ. ออร์โธดอกซ์. เมด เปน็เงิน 33,698.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)58/2562 26 พ.ย. 61

67 เครื องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ส้ัน  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง หกจ. ออร์โธดอกซ์. เมด เสนอราคา 41,800.00 บาท หกจ. ออร์โธดอกซ์. เมด  เปน็เงิน 41,800.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)36/2562 2 พ.ย. 61

68 เครื องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer)  ต าบลเมืองศรี
ไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง หกจ. ออร์โธดอกซ์. เมด เสนอราคา 50,360.00 บาท หกจ. ออร์โธดอกซ์. เมด เปน็เงิน 50,360.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)50/2562 20 พ.ย. 61

69 เครื องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน
ช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

            6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง หกจ. ออร์โธดอกซ์. เมด เสนอราคา 6,790.00 บาท หกจ. ออร์โธดอกซ์. เมด เปน็เงิน  6,790.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)57/2562 26 พ.ย. 61

70 เครื องรีดพร้อมโต๊ะรีดผ้า  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน
ช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        145,500.00 145,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เสนอราคา 145,000.00 บาท บจก. เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เปน็เงิน 145,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)42/2562 16 พ.ย. 61

71 เครื องลดความชื้นแบบแขวนเพดาน  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เอม็ ดี ซิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 248,582.40 บาท บจก. เอม็ ดี ซิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส เปน็เงิน 248,582.40 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)43/2562 16 พ.ย. 61

72 เครื องวัดความอิ มตัวของออ๊กซิเจนในเลือด  ต าบลเมือง
ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ เสนอราคา 60,000.00 บาท บจก. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์เปน็เงิน  60,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)38/2562 12 พ.ย. 61



73 เครื องสแกนลายนิ้วมือ  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส เสนอราคา 12,000.00 บาท หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส 12,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)55/2562 20 พ.ย. 61

74 เครื องอา่นบาร์โค้ด (Barcode Scanner)  ต าบลเมืองศรี
ไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด เสนอราคา29,800.00 บาท หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด เปน็เงิน 29,800.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)81/2562 26 ธ.ค. 61

75 เครื องอุ่นแผ่นเจล  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

        321,000.00 321,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. วินเนอร์ยี  เมดิคอล เสนอราคา 308,200.00 บาท บจก. วินเนอร์ยี  เมดิคอล เสนอราคา 308,200.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)48/2562 19 พ.ย. 61

76 ชั้นเหล็กวางยา (Medium Rack)  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เบสต์  สตอเรจ เสนอราคา 248,171.52 บาท บจก. เบสต์  สตอเรจ เปน็เงิน 248,171.52 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ(พศ.)44/2562 16 พ.ย. 61

77 ชุดแขวนเครื องมือทางการแพทย์กบัเพดานพร้อมระบบ
กา๊ชทางการแพทย์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ
 จงัหวัดอบุลราชธานี

      2,000,000.00 2,000,000.00 e-bidding 1. บจก. อนิโนเอกเซล เสนอราคา1,533,740.00 บาท                                              
2. บจก. เอเมอร์สัน กรุ๊ป เสนอราคา 1,876,000.00 บาท                                          
3. บจก. เซนต์เมด เสนอราคา 1,955,520.00 บาท                                                  
4. บจก. ทีแอนด์ที เอน็เนีย เทรดด้ิง เสนอราคา 1,960,000.00 บาท

บจก. เอเมอร์สัน กรุ๊ป เสนอราคา 1,876,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ(พศ.)16/2562 27 ธ.ค. 61

78 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบบีส าหรับเด็กโต (Ambu bag)  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ เสนอราคา 16,000.00 บาท บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ เปน็เงิน 16,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)71/2562 4 ธ.ค. 61

79 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบบีส าหรับเด็กแรกเกดิ (Newborn
 self inflating bag)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ เสนอราคา 16,000.00 บาท บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ เปน็เงิน 16,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)77/2562 27 ธ.ค. 61

80 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบบีส าหรับเด็กเล็ก (Ambu bag)  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ เสนอราคา 16,000.00 บาท บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ เปน็เงิน 16,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)72/2562 4 ธ.ค. 61

81 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบบีส าหรับผู้ใหญ่ (Ambu bag)  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ เสนอราคา 32,000.00 บาท บจก. จ าเริญแพทย์ภณัฑ์ เปน็เงิน 32,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)73/2562 4 ธ.ค. 61

82 ชุดบนัทึกอณุหภมูิ  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ธเนศพัฒนา เสนอราคา 30,000.00 บาท บจก. ธเนศพัฒนา เปน็เงิน 30,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)40/2562 15 พ.ย. 61

83 ตู้เกบ็พลาสม่าแช่แข็ง  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        620,000.00 620,000.00 e-bidding บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั น เสนอราคา 492,200.00 บาท บจก. ไซแอนติฟิค โปรโมชั น เสนอราคา 492,200.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)07/2562 21 ธ.ค. 61

84 ตู้เย็นเกบ็ยา (Pharmaceutical Refrigerator)  ต าบล
เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ธเนศพัฒนา เสนอราคา 70,000.00 บาท บจก. ธเนศพัฒนา เปน็เงิน 70,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)41/2562 15 ม.ค. 61

85 ตู้เย็นเกบ็เวชภณัฑ์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ
 จงัหวัดอบุลราชธานี

        500,000.00 500,000.00 e-bidding บจก. ไซออน แอสโซซิเอท เสนอราคา 490,000.00 บาท บจก. ไซออน แอสโซซิเอท เสนอราคา 490,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)70/2562 29 พ.ย. 61

86 เตียงเคลื อนย้ายผู้ปว่ยแบบไฮดรอริค  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        980,000.00 980,000.00 e-bidding 1. บจก.เอส.เจ(1993) เสนอราคา 623,000.00 บาท                                                
2. บจก. เซนต์เมด เสนอราคา 896,826.00 บาท

บจก. เซนต์เมด เปน็เงิน 896,826.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)13/2562 21 ธ.ค. 61

87 เตียงผู้ปว่ย  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

        200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอสที. บา้นและตกแต่ง เสนอราคา 192,600.00 บาท หจก. เอสที. บา้นและตกแต่ง เปน็เงิน 192,600.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)59/2562 26 พ.ย. 61

88 ที นอนลม  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

          32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก. โนเบลิ เมด เสนอราคา 28,000.00 บาท บจก. โนเบลิ เมด เปน็เงิน 28,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)46/2562 19 พ.ย. 61

89 โทรทัศน์ 32 นิ้ว  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมฮับ จ ากดั(มหาชน) เสนอราคา 63,000.00 บาท บริษัท โฮมฮับ จ ากดั(มหาชน) เปน็เงิน 63,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)79/2562 26 ธ.ค. 61

90 โทรทัศน์ 40 นิ้ว  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

        238,000.00 238,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมฮับ จ ากดั(มหาชน) เสนอราคา 224,000.00 บาท บริษัท โฮมฮับ จ ากดั(มหาชน)เปน็เงิน  224,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)80/2562 26 ธ.ค. 61

91 บนัไดอลูมิเนียม  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

            5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด เสนอราคา 4,300.00 บาท หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด เปน็เงิน 4,300.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)84/2562 26 ธ.ค. 61

92 ปัม้ลม  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

        245,000.00 245,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เสนอราคา 245,000.00 บาท บจก. เค.เอช.ที เซ็นทรัลซัพพลาย เปน็เงิน 245,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)86/2562 27 ธ.ค. 61



93 แพลเลทพลาสติก  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          22,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. พี.โอ.เอ คอนสตรัคชั น เสนอราคา 20,715.20 บาท บจก. พี.โอ.เอ คอนสตรัคชั น เปน็เงิน 20,715.20 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)83/2562 26 ธ.ค. 61

94 รถเข็นช็อปปิง้  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด เสนอราคา 25,000.00 บาท หจก. ออร์โธดอกซ์. เมดเปน็เงิน 25,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)87/2562 27 ธ.ค. 61

95 รถเข็นท าแผล  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด  เสนอราคา 40,000.00 บาท หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด  เปน็เงิน 40,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)53/2562 20 พ.ย. 61

96 รถเข็นท าหตัการ  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คังวอณ (ประเทศไทย) เสนอราคา 30,000.00 บาท หจก.  คังวอณ (ประเทศไทย) เปน็เงิน 30,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)61/2562 27 พ.ย. 61

97 รถเข็นผู้ปว่ยแบบนอนและปรับนั งได้  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คังวอณ (ประเทศไทย) เสนอราคา 63,000.00 บาท หจก.  คังวอณ (ประเทศไทย) เปน็เงิน 63,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)66/2562 27 พ.ย. 61

98 รถเข็นผู้ปว่ยแบบนั งชนิดพับได้  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ
วารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คังวอณ (ประเทศไทย) เสนอราคา 13,500.00 บาท หจก.  คังวอณ (ประเทศไทย) เปน็เงิน  13,500.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)69/2562 27 พ.ย. 61

99 รถเข็นยา ท าแผลพร้อมที แขวนขวดน้ าเกลือ  ต าบลเมือง
ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คังวอณ (ประเทศไทย) เสนอราคา 92,000.00 บาท หจก.  คังวอณ (ประเทศไทย) เปน็เงิน 92,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)62/2562 27 พ.ย. 61

100 รถเข็นสแตนเลส  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คังวอณ (ประเทศไทย) เสนอราคา 36,000.00 บาท หจก.  คังวอณ (ประเทศไทย) เปน็เงิน 36,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)64/2562 27 พ.ย. 61

101 รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียวมือจบัพับไม่ได้  ต าบลเมืองศรีไค
 อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คังวอณ (ประเทศไทย) เสนอราคา 48,000.00 บาท หจก.  คังวอณ (ประเทศไทย) เปน็เงิน 48,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)63/2562 27 พ.ย. 61

102 รถเข็นส าหรับวางเครื องพ่นยาละอองฝอย  ต าบลเมืองศรี
ไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

            8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ออร์โธดอกซ์. เมด เสนอราคา 8,000.00 บาท หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด เปน็เงิน 8,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)49/2562 20 พ.ย. 61

103 รถแจกยารับประทาน  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คังวอณ (ประเทศไทย) เสนอราคา 70,000.00 บาท หจก.  คังวอณ (ประเทศไทย) เปน็เงิน 70,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)65/2562 27 พ.ย. 61

104 รถใส่ชาร์ตผู้ปว่ย  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

          10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คังวอณ (ประเทศไทย) เสนอราคา 10,000.00 บาท หจก.  คังวอณ (ประเทศไทย) เปน็เงิน 10,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)68/2562 27 พ.ย. 61

105 ระบบหอ้งตรวจและการแสดงผลทางการแพทย์คลินิก
เฉพาะทาง  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

        920,000.00 920,000.00 e-bidding หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส เสนอราคา 777,290.00 บาท หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส เสนอราคา 777,290.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)09/2562 21 พ.ย. 61

106 หม้อนอนแสตนเลสส าหรับขับถ่ายบนเตียง   ต าบลเมือง
ศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ เสนอราคา 19,500.00 บาท บจก. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ เปน็เงิน 19,500.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)78/2562 26 ธ.ค. 61

107 อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

            2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด เสนอราคา 2,800.00 บาท หจก. ออร์โธดอกซ์. เมด เปน็เงิน 2,800.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ม.อบ.(พศ.)82/2562 26 ธ.ค. 61

108 เตียงผ่าตัดทั วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล  ต าบล
เมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      1,090,000.00 1,090,000.00 e-bidding 1. บจก.เอเมอร์สัน กรุ๊ป เสนอราคา 990,000.00 บาท                                              
2. บจก. มาร์ธา กรุ๊ป เสนอราคา 1,090,000.00 บาท                                                
3. บจก. ซีไนน์ เมดิค คุณสมบติัไม่ตรงตามเงื อนไขที ก าหนด                                        
4. บจก. ทีแอนด์ที เอน็จเินีย เทรดด้ิง คุณสมบติัไม่ตรงตามเงื อนไข                                
5. บจก. ไฮเทค เมดิคอล คุณสมบติัไม่ตรงตามเงื อนไข

บจก. เอเมอร์สัน กรุ๊ป เสนอราคา 990,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)18/2562 27 ธ.ค. 62

109 เครื องซักสลัดผ้าส าหรับผ้าติดเชื้อ  ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      2,850,000.00 2,850,000.00 e-bidding 1. บจก. เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย เสนอราคา 1,789,000.00 บาท                            
2. บจก. เจ.บ.ีอนิดัสเตรียล แมชชีน เทรดด้ิง เสนอราคา 2,850,000.00 บาท

บจก. เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย ราคา 1,789,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)12/2562 16 ม.ค. 62

110 เครื องนึ งฆ่าเชื้อ  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

      1,980,000.00 1,980,000.00 e-bidding บจก. เกท์ทิงเก(ไทยแลนด์) เสนอราคา 1,900,000.00 บาท บจก. เกท์ทิงเก(ไทยแลนด์) เสนอราคา 1,900,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)14/2562 16 ม.ค. 62

111 เครื องอบผ้าส าหรับผ้าทั วไป  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา
รินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

      1,100,000.00 1,100,000.00 e-bidding 1. บจก. เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย เสนอราคา 615,000.00 บาท                               
2.บจก. เจ.บ.ีอนิดัสเตรียล แมชชีน เทรดด้ิง เสนอราคา 1,100,000.00 บาท

บจก. เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย ราคา 615,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)10/2562 21 ธ.ค. 61

112 ระบบงานจา่ยกลาง  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ
 จงัหวัดอบุลราชธานี

    10,000,000.00 10,000,000.00 e-bidding บจก. เกท์ทิงเก(ไทยแลนด์) เสนอราคา 9,900,000.00 บาท บจก. เกท์ทิงเก(ไทยแลนด์) เสนอราคา 9,900,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)19/2562 16 ม.ค. 62



113 ระบบหอ้งตรวจและการแสดงผลทางการแพทย์งาน
ผู้ปว่ยนอก  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

      1,188,000.00 1,188,000.00 e-bidding หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส เสนอราคา 1,013,290.00 บาท หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม เซอร์วิส เสนอราคา 1,013,290.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา และได้คะแนนรวมสูงสุด ม.อบ.(พศ.)08/2562 16 ม.ค. 62

114 เครื องควบคุมการผ่านเข้า - ออก ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          85,000.00         85,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เปน็หนึ ง โฮลด้ิง จ ากดั เสนอราคา 85,000.00 บาท                                     
2. บริษัท อ าพัน เทคโนโลยี จ ากดั เสนอราคา 120,000.00 บาท                                  
3. บริษัท ปาเรย จ ากดั เสนอราคา 115,000.00 บาท

บริษัท เปน็หนึ ง โฮลด้ิง จ ากดั เปน็เงิน 85,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ศธ 0529.20/8009 16 ม.ค. 62

115 เครื องนับจ านวนคนเข้า-ออก (แบบอนิฟาเรด 2 ทิศท
ทาง)  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

          45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เปน็หนึ ง โฮลด้ิง จ ากดั เสนอราคา 45,000.00 บาท                                     
2. บริษัท อ าพัน เทคโนโลยี จ ากดั เสนอราคา 101,650.00 บาท                                  
3. บริษัท ปาเรย จ ากดั เสนอราคา 93,625.00 บาท

บริษัท เปน็หนึ ง โฮลด้ิง จ ากดั เปน็เงิน 45,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ศธ 0529.20/8010 16 ม.ค. 62

116 เครื องพิมพ์ใบเสร็จ  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ
 จงัหวัดอบุลราชธานี

          12,000.00         12,000.00 เฉพาะเจาะจง
1. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 7,500.00 บาท                        
2. ร้านไอคิวคอม เสนอราคา 7,900.00 บาท                                                           
 3. ซีซี คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มจ ากดั เสนอราคา 7,900.00 บาท

อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เปน็เงิน 7,500.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ศธ 0529.20/8011 16 ม.ค. 62

117 เครื องเพิ มและลบสัญญาณแถบแม่เหล็ก  ต าบลเมืองศรี
ไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

        150,000.00       150,000.00 เฉพาะเจาะจง
1. บริษัท เปน็หนึ ง โฮลด้ิง จ ากดั เสนอราคา 150,000.00 บาท                                     
 2. บริษัท ซีเคียวริต้ี ซัพพลาย เซอร์วิส จ ากดั เสนอราคา 112,350.00 บาท

บริษัท เปน็หนึ ง โฮลด้ิง จ ากดั เปน็เงิน 150,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคาและมีคะแนนรวมสูงสุด 25PO6204/000001 16 ม.ค. 62

118 เครื องสแกนบาร์โค้ด  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

            3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เสนอราคา 2,450.00 บาท                                              
   2. ร้านไอคิวคอม เสนอราคา 4,500.00 บาท                                                        
    3. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 4,000.00 บาท                     
 4. ซีซี คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มจ ากดั เสนอราคา 4,900.00 บาท

ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) เปน็เงิน 2,450.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคาและมีคะแนนรวมสูงสุด ศธ 0529.20/8210 16 ก.พ. 62

119 เคาน์เตอร์  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

          20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 20,000.00 บาท โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เปน็เงิน 20,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ศธ 0529.20/8025 16 ม.ค. 62

120 ชั้นหนังสือ  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อบุลราชธานี

          52,000.00         52,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 49,200.00 บาท                                       
2. บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จ ากดั เสนอราคา 49,113.00 บาท

โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เปน็เงิน 49,200.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคาและมีคะแนนรวมสูงสุด ศธ 0529.20/8014 16 ม.ค. 62

121 ตู้เกบ็เอกสาร  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จงัหวัดอบุลราชธานี

            6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 5,440.00 บาท โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เปน็เงิน 5,440.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ศธ 0529.20/8025 16 ม.ค. 62

122 ตู้เกบ็เอกสาร 10 ล้ินชัก  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวาริน
ช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

            6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 5,690.00 บาท โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เปน็เงิน 5,690.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคา ศธ 0529.20/8025 16 ม.ค. 62

123 โต๊ะอา่นหนังสือเฉพาะบคุคล  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวา
รินช าราบ จงัหวัดอบุลราชธานี

          40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เสนอราคา 40,000.00 บาท                                       
2. บริษัท โลหะประทีป เน็กซ์เจน จ ากดั เสนอราคา 33,063.00 บาท                             
3. สยามไลบรารี เสนอราคา 39,055.00 บาท

โชว์รูมต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ เปน็เงิน 40,000.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคาและมีคะแนนรวมสูงสุด ศธ 0529.20/8015 16 ม.ค. 62

124 สแกนเนอร์บาร์โค้ด  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ
 จงัหวัดอบุลราชธานี

          14,000.00         14,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 9,900.00 บาท                       
2. ร้านไอคิวคอม เสนอราคา 11,500.00 บาท                                                         
 3. ซีซี คอมพิวเตอร์ ซีสเต็มจ ากดั เสนอราคา 11,500.00 บาท

หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เปน็เงิน 9,900.00 บาท เปน็ผู้ชนะการเสนอราคาและมีคะแนนรวมสูงสุด ศธ 0529.20/8013 16 ม.ค. 62

คณะพยาบาลศาสตร์


