
วงเงิน เหตุผลที่คัดเลือก

งบประมาณ ราคา ราคา

ที่เสนอ ที่เสนอ โดยสังเขป

1 จางกอสรางตึกคนไขนอก (O.P.D) 30 เตียง 14,776,300.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.หางหุนสวนจํากัด พี พี เทรดดิ้ง (1994) 1.หางหุนสวนจํากัด วิชัยฟารมการเกษตร 14,776,300.00   หางหุนสวนจํากัด วิชัยฟารมการเกษตร 14,776,300.00   เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

รพ.ชานุมาน อ.ชานุมาน (E-Bidding) 2.บริษัท ส.เขมราฐอิดัสตรี้ จํากัด 2.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด 15,128,000.00   

3.หางหุนสวนจํากัด เตียสิทธิ์กอสราง

4.หางหุนสวนจํากัด วิชัยฟารมการเกษตร

5.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

6.หางหุนสวนจํากัด สันติสุขมหาสารคาม

7.หางหุนสวนจํากัด มุกดารวมกิจ

2 จางกอสรางตึกคนไขนอก (O.P.D) 30 เตียง 14,776,300.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.บริษัท ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จํากัด 1.หางหุนสวนจํากัด วิชัยฟารมการเกษตร 15,099,700.00   บริษัท บุษยาการสราง จํากัด 14,776,300.00   เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

รพ.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม (E-Bidding) 2.หางหุนสวนจํากัดอุบลนพดลกอสราง 2.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด 14,776,300.00   

3.หางหุนสวนจํากัด เตียสิทธิ์กอสราง

4.หางหุนสวนจํากัด วิชัยฟารมการเกษตร

5.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด

6.หางหุนสวนจํากัด พี พี เทรดดิ้ง (1994)

7.หจก.สันติสุขมหาสารคาม

8.หางหุนสวนจํากัด มุกดารวมกิจ 

3 จางกอสรางบานพักขาราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) 1,140,900.00    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.บริษัท อีซี่ คอนสตรัคช่ัน แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1.หางหุนสวนจํากัด วิชัยฟารมการเกษตร 1,077,000.00    หางหุนสวนจํากัด เมธาศิษฐกรุป 950,000.00       เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สสอ.เสนางคนิคม (E-Bidding) 2.หางหุนสวนจํากัดอุบลสุขศรี 2.หางหุนสวนจํากัด.พ.นิคมเจริญทรัพย 997,000.00       

3.หางหุนสวนจํากัด วิชัยฟารมการเกษตร 3.หางหุนสวนจํากัด ทิพยา กอสราง 1,185,400.00    

4. หางหุนสวนจํากัด จิรชยา การโยธา 4.เอี่ยมมงคลการสราง 1,110,000.00    

5.หางหุนสวนจํากัด.พ.นิคมเจริญทรัพย 5.หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ด.ีเอ็น.อํานาจเจริญคอมมิวนิเคช่ัน 1,026,800.00    

6.หางหุนสวนจํากัด ทิพยา กอสราง 6.หางหุนสวนจํากัด เมธาศิษฐกรุป 950,000.00       

7.หางหุนสวนจํากัด อันยารัตไพรินนาคู 7.กฤติพงศ การโยธา 1,063,900.00    

8.เอี่ยมมงคลการสราง

9.หางหุนสวนจํากัด เท็น เท็น แอนด กอปป 2009

10.หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ด.ีเอ็น.อํานาจเจริญคอมมิวนิเคช่ัน

11.หางหุนสวนจํากัด เมธาศิษฐกรุป

12.สมงามวัสดุ

13.กฤติพงศ การโยธา

4 จางกอสรางบานพักขาราชการ ระดับ 7-8 (1 ครอบครัว) 1,140,900.00    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.บริษัท อีซี่ คอนสตรัคช่ัน แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1.หางหุนสวนจํากัด วิชัยฟารมการเกษตร 1,077,000.00    หางหุนสวนจํากัด เมธาศิษฐกรุป 950,000.00       เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สสอ.พนา (E-Bidding) 2.หางหุนสวนจํากัดอุบลสุขศรี 2.หางหุนสวนจํากัด.พ.นิคมเจริญทรัพย 997,000.00       

3.หางหุนสวนจํากัด วิชัยฟารมการเกษตร 3.หางหุนสวนจํากัด ทิพยา กอสราง 1,185,400.00    

4. หางหุนสวนจํากัด จิรชยา การโยธา 4.เอี่ยมมงคลการสราง 1,110,000.00    

5.หางหุนสวนจํากัด ช.เขมราฐเอ็นจิเนียริ่ง 5.หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ด.ีเอ็น.อํานาจเจริญคอมมิวนิเคช่ัน 1,026,800.00    

6.บริษัท ตั้งใจ คอรปอเรชั่น จํากัด 6.หางหุนสวนจํากัด เมธาศิษฐกรุป 950,000.00       

7.หางหุนสวนจํากัด.พ.นิคมเจริญทรัพย 7.กฤติพงศ การโยธา 1,063,900.00    

8.บริษัท โรงสีขาวสังคมยโสธร 1996 คาขาว จํากัด

9.หางหุนสวนจํากัด อันยารัตไพรินนาคู

10.เอี่ยมมงคลการสราง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง (งบลงทุน) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง

การเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก

ผูซื้อเอกสาร ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก
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ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง
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ผูซื้อเอกสาร ผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก

11.หางหุนสวนจํากัด เท็น เท็น แอนด กอปป 2009

12.หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ด.ีเอ็น.อํานาจเจริญคอมมิวนิเคช่ัน

13.หางหุนสวนจํากัด เมธาศิษฐกรุป

14.หางหุนสวนจํากัด ก.เจริญบิวดิ้ง(ประเทศไทย)

15.หางหุนสวนจํากัด พ.วิเศษชัย 139

5 จางกอสรางรั้วตาขายถัก ความยาวไมนอยกวา 113 เมตร 385,300.00       ตกลงราคา 1.หางหุนสวนจํากัด วุฒิเจริญอํานาจกอสราง 1.หางหุนสวนจํากัด วุฒิเจริญอํานาจกอสราง 384,000.00       หางหุนสวนจํากัด วุฒิเจริญอํานาจกอสราง 384,000.00       เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สสอ.หัวตะพาน

6 จางกอสรางปายชื่อและประตูรั้ว สสอ.หัวตะพาน 70,000.00         ตกลงราคา 1.หางหุนสวนจํากัด วุฒิเจริญอํานาจกอสราง 1.หางหุนสวนจํากัด วุฒิเจริญอํานาจกอสราง 70,000.00         หางหุนสวนจํากัด วุฒิเจริญอํานาจกอสราง 70,000.00        เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

7 จางกอสรางบานพักขาราชการ ระดับ 8-9 2,417,500.00    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.หางหุนสวนจํากัด วิชัยฟารมการเกษตร 1.หางหุนสวนจํากัด อุบลรวมชาง 1,880,000.00    หางหุนสวนจํากัด อุบลรวมชาง 1,880,000.00    เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สสจ.อํานาจเจริญ (E-Bidding) 2.หางหุนสวนจํากัด ทําเงินการกอสราง 2.บริษัท โรงสีขาวสังคมยโสธร 1996 คาขาว จํากัด 2,034,000.00    

3.หางหุนสวนจํากัด อุบลรวมชาง 3.หางหุนสวนจํากัด เท็น เท็น แอนด กอปป 2009 2,089,000.00    

4.หางหุนสวนจํากัด.พ.นิคมเจริญทรัพย 4.หางหุนสวนจํากัด เมธาศิษฐกรุป 2,090,000.00    

5.บริษัท โรงสีขาวสังคมยโสธร 1996 คาขาว จํากัด

6.เอี่ยมมงคลการสราง

7.หางหุนสวนจํากัด เท็น เท็น แอนด กอปป 2009

8.หางหุนสวนจํากัด เมธาศิษฐกรุป

9.กฤติพงศ การโยธา

8 จางกอสรางรั้วตาขายถัก ความยาวไมนอยกวา 167 เมตร 639,500.00       ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.สวีทโฮม บิ้วด 1.หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ด.ีเอ็น.อํานาจเจริญคอมมิวนิเคช่ัน 575,500.00       หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ด.ีเอ็น.อํานาจเจริญคอมมิวนิเคช่ัน 575,500.00       เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

ปายชื่อและประตูรั้ว สสอ.ลืออํานาจ (E-Bidding) 2.หางหุนสวนจํากัดสายสีแกวสกุล 2.หางหุนสวนจํากัด พ.วิเศษชัย 139 602,000.00       

3.หางหุนสวนจํากัด.พ.นิคมเจริญทรัพย 3.กฤติพงศ การโยธา 598,000.00       

4.หางหุนสวนจํากัด ป.แสงดนัยฤทธิ์ กอสราง

5.หางหุนสวนจํากัด อันยารัตไพรินนาคู

6.หางหุนสวนจํากัด เท็น เท็น แอนด กอปป 2009

7.หางหุนสวนจํากัด เอ็น.ด.ีเอ็น.อํานาจเจริญคอมมิวนิเคช่ัน

8.หางหุนสวนจํากัด พ.วิเศษชัย 139

9.กฤติพงศ การโยธา

9 จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไมนอยกวา 756,800.00       ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.หางหุนสวนจํากัด จิรชยา การโยธา 1.สวีทโฮม บิ้วด 549,000.00       หจก.เมืองลือการโยธา 414,000.00       เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

880 ตรม. สสอ.พนา (E-Bidding) 2.สวีทโฮม บิ้วด 2.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด 560,000.00       

3.บริษัท บุษยาการสราง จํากัด 3. หางหุนสวนจํากัด.พ.นิคมเจริญทรัพย 570,000.00       

4.หางหุนสวนจํากัด.พ.นิคมเจริญทรัพย 4.บริษัท โรงสีขาวสังคมยโสธร 1996 คาขาว จํากัด 752,600.00       

5.บริษัท โรงสีขาวสังคมยโสธร 1996 คาขาว จํากัด 5.เอี่ยมมงคลการสราง 598,000.00       

6.หางหุนสวนจํากัด ป.แสงดนัยฤทธิ์ กอสราง 6.หจก.เมืองลือการโยธา 414,000.00       

7.เอี่ยมมงคลการสราง 7.สมงามวัสดุ 639,000.00       

8.หางหุนสวนจํากัด เท็น เท็น แอนด กอปป 2009 8.หจก.ไหมฟามุกดาหาร 518,000.00       

9.หจก.เมืองลือการโยธา

10.สมงามวัสดุ

11.บริษัท อํานาจคอนกรีต จํากัด

12.หางหุนสวนจํากัด ทรัพยรุงเรืองวัสดุกอสราง

13.กฤติพงศ การโยธา
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14.หจก.ไหมฟามุกดาหาร

10 จางกอสรางรั้วตาขายถัก ความยาวไมนอยกวา 72 เมตร 245,500.00       ตกลงราคา 1.หางหุนสวนจํากัด วุฒิเจริญอํานาจกอสราง 1.หางหุนสวนจํากัด วุฒิเจริญอํานาจกอสราง 244,000.00       หางหุนสวนจํากัด วุฒิเจริญอํานาจกอสราง 244,000.00       เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

สสอ.เสนางคนิคม

11 ซื้อยูนิตทําฟน จํานวน 6 เครื่อง 2,760,000.00    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.หางหุนสวนจํากัด ยูโรเด็นพารทแอนทูล 1.หางหุนสวนจํากัด ด.ีด.ีเด็นตอล ซัพพลาย 2,760,000.00    บริษัท มิด-เวสต เด็นตอล กรุป จํากัด 2,754,000.00    เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

(E-Bidding) 2.หางหุนสวนจํากัด ด.ีด.ีเด็นตอล ซัพพลาย 2.บริษัท มิด-เวสต เด็นตอล กรุป จํากัด 2,754,000.00    

3.บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรีย มารเก็ตติ้ง จํากัด

4.บริษัท สยามเดนท จํากัด

5.บริษัท ไพโอเนียร อินเตอร ซัพพลาย จํากัด

6.บริษัท มิด-เวสต เด็นตอล กรุป จํากัด

7.บริษัท ซิลลิค ฟารมา จํากัด

8.บริษัท จี ดี โฟร จํากัด

9.บริษัท เจเอสพี เทรดดิ้ง ซัพพลาย จํากัด

10.เด็นเตลิ้งคไทยฮาลลิม

11.บริษัท พิจิตร เดนตัล 2005 จํากัด

12 เครื่องเอกซเรยทั่วไป จํานวน 2 เครื่อง 2,640,000.00    ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 1.บริษัท เอส เอส ดี คอรปอเรชั่น จํากัด 1.บริษัท เอส เอส ดี คอรปอเรชั่น จํากัด 2,185,000.00    บริษัท เอส เอส ดี คอรปอเรชั่น จํากัด 2,185,000.00    เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

(E-Bidding) 2.บริษัท โอเร็กซ เทรดดิ้ง จํากัด 2.บริษัท คงศักดิ์เอ็กซเรยการแพทยอุตสาหกรรม จํากัด 1,760,000.00    ที่เปนไปตามเงื่อนไขในประกาศ

3.บริษัท คงศักดิ์เอ็กซเรยการแพทยอุตสาหกรรม จํากัด 3.บริษัท เมดิคอล อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี่ 2,640,000.00    

4.บริษัท ยีอี เมดิคอล ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด 4.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด 2,624,000.00    

5.บริษัท สมารทเท็ค เท็คโนโลยี่ จํากัด

6.บริษัท เมดิคอล อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี่

7.บริษัท ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ แคร จํากัด

8.บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จํากัด

9.บริษัท เดค อิน คอน จํากัด

10.บริษัท เอ็ม.บี.ด.ีเซอรจิคอล ซัพพลาย จํากัด

13 เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจ รพ.ลืออํานาจ 480,000.00       ตกลงราคา บจก. โซวิค บจก. โซวิค 480,000.00       บจก. โซวิค 480,000.00       เปนผูเสนอราคาต่ําสุด

14 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง สสจ.อํานาจเจริญ 1,214,000.00    สอบราคา บริษัท โตโยตาอํานาจเจริญ จํากัด บริษัท โตโยตาอํานาจเจริญ จํากัด 1,214,000.00    บริษัท โตโยตาอํานาจเจริญ จํากัด 1,214,000.00    เปนผูเสนอราคาต่ําสุด


