
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)
1 เคร่ืองวัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Ebulliometer ) 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออเร้นจ์ โซลูขั่นส์ จ ากัด/189,630.75 บาท บริษัท ออเร้นจ์ โซลูขั่นส์ จ ากัด/189,630.75 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 11PR6502/0002 1 ธ.ค. 64
2 เคร่ืองม้วนฟลิาเมนทเ์ข้าแกน 266,500.00 266,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญทศัน์ จ ากัด/266,500 บาท บริษัท เจริญทศัน์ จ ากัด/266,500 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 11PO6502/0014 3 ธ.ค. 64
3 เคร่ืองกล่ันระเหยสารสุญญากาศ 1 เคร่ือง 350,000.00      350,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทบชูิ (ประเทศไทย) จ ากัด /ราคา349,997 บาท บริษัทบชูิ ไทยแลนด์ จ ากัด /ราคา 349,997 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ.03/2565 9 ธ.ค. 64
4 เคร่ืองท าใหเ้ซลล์แตกตัว 1 เคร่ือง 360,000.00      360,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/ราคา360,000 บาท บริษัทเบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/ราคา360,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณม.อบ.(กษ.)03/2565 9 ธ.ค. 64
5 ตู้เก็บอุณหภมูิ (ประตูกระจก) 2 ตู้ 75,000.00       75,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทมาร์ช คูล อินดัสทรี จ ากัด /ราคา 75,000 บาท บริษัทมาร์ชคูล อินดัสทรี (ประเทศไทย) จ ากัด/ราคา 75,000 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ.04/2565 16 ธ.ค. 64
6 หม้อนึ่งฆา่เชื้อไอน้ าแรงดัน ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี จ านวน 1 

ชุด
190,000.00      190,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เค.เอส.พ.ีโคราช ราคาที่เสนอ 190,000 บาท หจก.เค.เอส.พ.ีโคราช ราคาที่ตกลงซ้ือ 190,000 บาท เปน็ราคาที่เจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดที่เหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 13PO6502/000005 27 ธ.ค. 64

7 ชุดวิเคราะหคุ์ณสมบติัสารละลายและของแข็ง ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธานี จ านวน 1 ชุด

454,800.00      454,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ลูชั่น จ ากัด ราคาที่เสนอ 454,800 บาท บริษัท ซายน์ลูชั่น จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 454,800 บาท เปน็ราคาที่เจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดที่เหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 13PO6502/000002 29 ธ.ค. 64

8 ชุดสอบเทยีบค่าแรงในสนาม ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 1 เคร่ือง

489,000.00      489,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ีทเีอส อิควิปเม้นท ์จ ากัด ราคาที่เสนอ 489,000 บาท บริษัท พ ีทเีอส อิควิปเม้นท ์จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 489,000 บาท เปน็ราคาที่เจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดที่เหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 13PO6503/000001 3 ธ.ค. 64

9 ชุดทดสอบเคร่ืองยนต์ ชนิด Gas Turbine ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 1 เคร่ือง

749,000.00      749,000.00       e-bidding บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ราคาที่เสนอ 747,930 บาท บริษัท ไคเนติคส์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 747,930 บาท ผู้เสนอราคารายเดียว และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด ม.อบ(วศ)02/2565 7 ธ.ค. 64

10 เคร่ืองตัดแผ่นเหล็กเลเซอร์ ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 1 เคร่ือง

997,300.00      997,300.00       e-bidding 1. บริษัท โซเพค็ จ ากัด ราคาที่เสนอ 789,660 บาท
2. บริษัท วินวิน เอ็คเซล จ ากัด ราคาที่เสนอ 997,000 บาท

บริษัท โซเพค็ จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 789,660 บาท เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด ม.อบ.(วศ)03/2565 7 ธ.ค. 64

11 เคร่ืองทดสอบแรงอัดคอนกรีตแบบอัตโนมัติขนาด 2,000 KN ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 1 เคร่ือง

468,000.00      468,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พ ีทเีอส อิควิปเม้นท ์จ ากัด ราคาที่เสนอ 468,000 บาท บริษัท พ ีทเีอส อิควิปเม้นท ์จ ากัด ราคาที่ตกลงซ้ือ 468,000 บาท เปน็ราคาที่เจรจาต่อรองได้ราคาต่ าสุดที่เหมาะสม ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 13PO6503/000002 13 ธ.ค. 64

12 หุ่นจ าลองฝึกทกัษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟืน้คืนชีพขั้นสูง พร้อมระบบ
กล้อง 4 ทศิทาง จ านวน 1 ชุด

   4,703,400.00      4,703,400.00 (e-bidding) บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด/4,690,000.00 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด/4,650,000.00 เปน็ผู้ประกอบการ sme คุณสมบติัถูกต้องและครบถ้วนตามเง่ือนไข เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
และเปน็รายเดียวที่เสนอ

ม.อบ.(ภส.)01/2565 13 ธ.ค. 64

13 หุ่นฝึกการคลอดและช่วยชีวิตขั้นสูงเสมือนจริงครบวงจร พร้อมจอภาพแสดง
สัญญาณชีพ ระบบกล้อง 4 ทศิทาง จ านวน 1 ชุด

   5,296,000.00      5,296,600.00  (e-bidding) บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด/5,290,000.00 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด/ 5,200,000.00 เปน็ผู้ประกอบการ sme คุณสมบติัถูกต้องและครบถ้วนตามเง่ือนไข เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
และเปน็รายเดียวที่เสนอ

ม.อบ.(ภส.)02/2565 13 ธ.ค. 64

14 ชุดเคร่ืองระเหยแหง้แบบลดความดัน (Rotary evaporator)  จ านวน 1 เคร่ือง       350,000.00        350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บชูิ (ไทยแลนด์) จ ากัด/349,890.00 บริษัท บชูิ (ไทยแลนด์) จ ากัด/349,890.00 เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณม.อบ.(ภส.)03/2565 15 ธ.ค. 64
15 ตู้อบลมร้อน (hot air oven) จ านวน 1 ตู้       150,000.00        150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพซีี อาร์ท ีจ ากัด/150,000.00 บริษัท เอสพซีี อาร์ท ีจ ากัด/150,000.00 เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณม.อบ.(ภส.)04/2565 15 ธ.ค. 64
16 ชุดเคร่ืองบดแปรรูปสมุนไพร จ านวน 1 เคร่ือง       170,000.00        170,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/170,000.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/170,000.00 เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณม.อบ.(ภส.)05/2565 21 ธ.ค. 64
17 อ่างละลายสารสกัดด้วยคล่ืนความถี่สูง (Ultrasonic bath) 1 เคร่ือง       160,000.00        160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/160,000.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/160,000.00 เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณม.อบ.(ภส.)06/2565 21 ธ.ค. 64
18 ชุดดูดจ่ายสารละลาย จ านวน 3 ชุด        75,000.00          75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/75,000.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/75,000.00 เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 15PO6503/0012 21 ธ.ค. 64
19 ชุดสกัดแบบต่อเนื่อง (Soxhlet extractor) จ านวน 2 ชุด        90,000.00          90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/90,000.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ากัด/90,000.00 เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 15PO6503/0013 22 ธ.ค. 64
20 เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง จ านวน 1 เคร่ือง        75,000.00          75,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพซีี อาร์ท ีจ ากัด/75,000.00 บริษัท เอสพซีี อาร์ท ีจ ากัด/75,000.00 เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 15PO6503/0014 22 ธ.ค. 64
21 เคร่ืองชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง จ านวน 1 เคร่ือง        55,000.00          55,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพซีี อาร์ท ีจ ากัด/55,000.00 บริษัท เอสพซีี อาร์ท ีจ ากัด/55,000.00 เปน็ราคาต่ าสุด และมีคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 15PO6503/0015 22 ธ.ค. 64
22 กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดล าแสงแคบแบบมือถือ จ านวน 1 เคร่ือง       280,000.00        280,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท นิวอาย จ ากัด/128,000 บาท

2. หางหุ้นส่วนจ ากัด โกลเด้นไลอ้อน เมดิคอล/140,000 บาท
3. บริษัท เพอร์เฟค็ เซอร์จิคอล จ ากัด/300,000 บาท

บริษัท นิวอาย จ ากัด/128,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)38/2565 22 ธ.ค. 64

23 เคร่ืองฟงัเสียงหวัใจทารกในครรภ ์จ านวน 2 เคร่ือง       120,000.00        120,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวิล์ดเมด เทรดด้ิง จ ากัด/120,000 บาท
2. บริษัท เมดิคอลอินเทนีฟแคร์ จ ากัด/144,000 บาท
3. บริษัท เก้าสยามเมดิคอล จ ากัด/156,000 บาท

บริษัท เวิล์ดเมด เทรดด้ิง จ ากัด/120,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)34/2565 22 ธ.ค. 64

24 เคร่ืองมือรักษาด้วยการช่วยการเคล่ือนไหวทั้งมือและเทา้ จ านวน 1 เคร่ือง       390,000.00        390,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จ ากัด/390,000 บาท
2. บริษัท คอมเทค จ ากัด/430,000 บาท
3. บริษัท เอส อี ดี พ ีจ ากัด/450,000 บาท

บริษัท รีแฮบ เมดิคอล จ ากัด/390,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)32/2565 22 ธ.ค. 64

25 เคร่ืองวัดความดันตาแบบมือถือ จ านวน 1 เคร่ือง       250,000.00        250,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จ ากัด250,000 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงนิษา/288,000 บาท
3. บริษัท อินฟาเทค จ ากัด/300,000

บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จ ากัด250,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)29/2565 23 ธ.ค. 64

26 เคร่ืองวัดความดันโลหติชนิดอัตโนมัติแบบต้ังพืน้ จ านวน 10 เคร่ือง       250,000.00        250,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด/250,000 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มไอท.ีอินโนเวชั่น /390,000 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฮอสพเิทค แอสโซซิเอท/450,000 บาท

บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด/250,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)04/2565 23 ธ.ค. 64

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2564 - มีนาคม 2565 (งบลงทุน) เงินงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2564

เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง
 (10)



27 เคร่ืองวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบเคล่ือนย้ายได้ จ านวน 4 เคร่ือง       180,000.00        180,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บจก. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด/160,000 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอ็มไอท.ีอินโนเวชั่น/208,000 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ฮอทพเิทค แอสโซซิเอท/240,000 บาท

บจก. ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ จ ากัด/160,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)11/2565 23 ธ.ค. 64

28 เคร่ืองวัดสายตา จ านวน 1 เคร่ือง       350,000.00        350,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จ ากัด/350,000 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วงนิษา/402,500 บาท
3. บริษัท อินฟาร์เทค จ ากัด/420,000 บาท

บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จ ากัด/350,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)21/2565 23 ธ.ค. 64

29 เคร่ืองส่องรักษาทารกตัวเหลือง แบบด้านเดียว จ านวน 2 เคร่ือง       220,000.00        220,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวิล์ดเมด เทรดด้ิง จ ากัด/220,000 บาท
2. บริษัท เมดิคอลอินเทนีฟแคร์ จ ากัด/264,000 บาท
3. บริษัท เก้าสยามเมดิคอล จ ากัด/186,000 บาท

บริษัท เวิล์ดเมด เทรดด้ิง จ ากัด/220,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)42/2565 23 ธ.ค. 64

30 เคร่ืองมือท าคลอด  จ านวน 10 ชุด       430,000.00        430,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด /380,000 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซันเมด/451,500 บาท 
3. หจก. ไทย อินเตอร์คอร์ป /473,000 บาท

บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด /380,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)43/2565 23 ธ.ค. 64

31 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดขนาดเล็ก จ านวน 2 ชุด       360,000.00        360,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด/360,000 บาท 
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ซันเมด/378,000 บาท 
3. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทย อินเตอร์คอร์ป/396,000 บาท

บริษัท ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด/360,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)33/2565 23 ธ.ค. 64

32 เคร่ืองมือส่องล าคอเด็กทารก (Laryngoscope) จ านวน 3 เคร่ือง       150,000.00        150,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เวิล์ดเมด เทรดด้ิง จ ากัด/150,000 บาท
2. บริษัท เมดิคอลอินเทนีฟแคร์ จ ากัด/180,000 บาท
3. บริษัท เก้าสยามเมดิคอล จ ากัด/195,000 บาท

บริษัท เวิล์ดเมด เทรดด้ิง จ ากัด/150,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)41/2565 23 ธ.ค. 64

33 เคร่ืองมือส่องล าคอผู้ใหญ่ ส าหรับผู้ใหญ่ (Laryngoscope) จ านวน 6 เคร่ือง       330,000.00        330,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด/330,000 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทร์วิชั่น/342,000 บาท 
3. บริษัท อินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จ ากัด/347,400 บาท

บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด/330,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)37/2565 23 ธ.ค. 64

34 ม่านกั้นระหว่างเตียงผู้ปวุย จ านวน 1 ชุด       160,000.00        160,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้านพหล  ดีไซน์/160,000 บาท ร้านพหล  ดีไซน์/160,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)43/2565 24 ธ.ค. 64

35 ตู้เตรียมยาปราศจากเชื้อ (Laminar flow) จ านวน 1 ชุด       450,000.00        450,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอส เอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด/450,000 บาท 
2. บริษัท แอฟฟนิิเทค็ จ ากัด/450,000 บาท

บริษัท เอส เอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด/450,000 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ มอบ.(พศ.)12/2565 24 ธ.ค. 64

36 เตียงนอนมือหมุนปรับระดับ (เตียงส าหรับเด็ก) จ านวน 4 เตียง       156,000.00        156,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ท ีควอลิต้ี จ ากัด/156,000 บาท
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทร์วิชั่น/168,000บาท
3. บริษัท อินเตอร์ อินโน ซัพพลาย จ ากัด/171,600 บาท

บริษัท ท ีควอลิต้ี จ ากัด/156,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)40/2565 24 ธ.ค. 64

37 เตียงไฟฟาูผู้ปวุยกระดูกและข้อ พร้อมโครงออร์โธปดิิกส์ จ านวน 2 เตียง       240,000.00        240,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โซลูชั่นส์ เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด/240,000 บาท
2. บริษัท เดอะซอร์ อินโนเวชั่นส์(ประเทศไทย) จ ากัด/300,000 บาท
3. บริษัท ไอพเีอ็มโปรเจค แอนด์ โปรดักส์ ดีไซน์ จ ากัด/385,200 บาท

บริษัท โซลูชั่นส์ เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด/240,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)15/2565 24 ธ.ค. 64

38 เตียงส าหรับขยับดัดดึงข้อต่อและกระดูกสันหลัง จ านวน 2 เตียง       340,000.00        340,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอ็นราฟ โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์/340,000 บาท 
2. บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด/380,000 บาท
3. บริษัท ชินกฤช จ ากัด/350,000 บาท

บริษัท เอ็นราฟ โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์/340,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)35/2565 27 ธ.ค. 64

39 รถเข็นแจกยา 30 ล้ินชัก จ านวน 4 คัน       110,000.00        110,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โซลูชั่น เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด/110,000 บาท 
2. บริษัท เดอะซอร์ อินโนเวชั่น(ประเทศไทย) จ ากัด/220,000 บาท 
3. บริษัท เอพเีอ็ม โปรเจค แอนด์ โปรดักส์ ดีไซน์ จ ากัด/192,600 บาท

บริษัท โซลูชั่น เมดิคอล แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด/110,000 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)14/2565 27 ธ.ค. 64

40 รถเข็นไฟฟาูประตูเปดิ-ปดิ 2 บาน  จ านวน 3 คัน       385,200.00        385,200.00 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โปรเวนชั่น ทมี (2020) จ ากัด/385,200 บาท
2. บริษัท บเีจเอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง ซิสเต็มส์ จ ากัด/555,000 บาท
3. บริษัท วอร์มลิงค์ จ ากัด/585,000 บาท

บริษัท โปรเวนชั่น ทมี (2020) จ ากัด/385,200 บาท เปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วนตามเง่ือนไขประกาศ และเสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

มอบ.(พศ.)13/2565 28 ธ.ค. 64

41 จ้างก่อสร้างปรับปรุงแผนกแพทย์แผนไทย 1,821,000.00 1,866,000.00 คัดเลือก 1. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงเจริญ คอนสตรัคชั่น ฟวิเจอร์ ราคาที่เสนอ 1,590,000 บาท 
2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ปพนวัฒน์ ราคาที่เสนอ 1,818,000 บาท
3. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กิจศิริวุฒิ ราคาที่เสนอ 1,800,000 บาท
4. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ชัยเฟอร์นิเจอร์อุบล ราคาที่เสนอ 1,727,000 บาท 
5. หา้งหุ่นส่วนจ ากัด ภคัธิดา ราคาที่เสนอ 1,450,000 บาท

หา้งหุ่นส่วนจ ากัด ภคัธิดา ราคาที่ตกลงซ้ือจ้าง 1,450,000 บาท เปน็ผู้มีคุณสมบติัถูกต้อง ครบถ้วน และเสนอราคาต่ าสุด มอบ.(พศ.)03/2565 25 ธ.ค. 64


