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ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินที่
จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 เตียงฝึกยืนแบบมือหมุน 35,000    35,000    เฉพาะเจาะจง บ.เจ็ทเมดดิคอล(ไทยแลนด์) จ ากัด 35,000       ราคาต่ าสุด
2 รถเข็นแบบปรับนอนได้ส าหรับผู้ใหญ่ 59,200    59,200    เฉพาะเจาะจง บ.เจ็ทเมดดิคอล(ไทยแลนด์) จ ากัด 59,200       ราคาต่ าสุด
3 ทีน่อนลมแบบลอนพร้อมทีป่ัม้ลม 9,800      9,800      เฉพาะเจาะจง บ.เจ็ทเมดดิคอล(ไทยแลนด์) จ ากัด 9,800        ราคาต่ าสุด
4 เคร่ืองดูดเสมหะ 7,800      7,800      เฉพาะเจาะจง บ.เจ็ทเมดดิคอล(ไทยแลนด์) จ ากัด 7,800        ราคาต่ าสุด
5 รถเข็นชนิดนั่ง 142,800  142,800  เฉพาะเจาะจง บ.เจ็ทเมดดิคอล(ไทยแลนด์) จ ากัด 142,800     ราคาต่ าสุด
6 เก้าอี้นั่งถ่าย 18,000    18,000    เฉพาะเจาะจง บ.เจ็ทเมดดิคอล(ไทยแลนด์) จ ากัด 18,000       ราคาต่ าสุด
7 ทีฝึ่กเดินแบบปรับระดับได้ 24,000    24,000    เฉพาะเจาะจง บ.เจ็ทเมดดิคอล(ไทยแลนด์) จ ากัด 24,000       ราคาต่ าสุด
8 ทีวี โตชิบ้า 50 นิ้ว 66,000    66,000    เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 66,000       ราคาต่ าสุด
9 ทีวี ชาร์ป 60 นิ้ว 51,000    51,000    เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 51,000       ราคาต่ าสุด
10 เคร่ืองปร้ิน 5,000      5,000      เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 5,000        ราคาต่ าสุด
11 เคร่ืองปร้ิน Brother 7,900      7,900      เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 7,900        ราคาต่ าสุด
12 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 16,900    16,900    เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 16,900       ราคาต่ าสุด
13 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 21,900    21,900    เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 21,900       ราคาต่ าสุด
14 เคร่ืองปร้ินเตอร์ Pantum P2500w 2,500      2,500      เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชัยโอเอเซลส์แอนเซอร์วิส 2,500        ราคาต่ าสุด
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วงเงินที่
จัดซ้ือหรือ

จัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคาทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
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เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จา้งซ่อมคอมฯโน๊ตบุค(งานบญัชี) 2,400        2,400        เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีคอมพิวเตอร์ 2,400           ราคาต่ าสุด

2 จา้งซ่อมคอมฯโน๊ตบุค(งานโภชนาการ) 2,200        2,200        เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีคอมพิวเตอร์ 2,200           ราคาต่ าสุด

3 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ(์งานพสัดุ) 850 850 เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีคอมพิวเตอร์ 850 ราคาต่ าสุด

4 ซ่อมเคร่ืองให้สารละลายทางหลอดเลือดด า 11,000      11,000      เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เปรมสุข56 11,000         ราคาต่ าสุด

5
ซ่อมเคร่ืองให้สารละลายทางหลอดเลือด
ด าและเคร่ืองป่ันเลือด 22,100      22,100      เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เปรมสุข57 22,100         ราคาต่ าสุด

6 ซ่อมเคร่ืองวดัความดนัโลหิตแบบอตัโนมติั 7,100        7,100        เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เปรมสุข58 7,100           ราคาต่ าสุด
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