แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 – กรกฏาคม 2558
(ชื่อหน่วยงาน) สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 นครราชสีมา
ลำดับที่

งำนจัดซื้อจัดจ้ำง

1

สอบรำคำซื้อครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง

2

สอบรำคำซื้อครุภัณฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่

3

สอบรำคำจ้ำงปรับปรุงอำคำรโรง
ซ่อมยำนพำหนะเป็นห้องประชุม
เอนกประสงค์

วงเงินงบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซื้อ/จ้ำง

1,294,000 สอบรำคำ

105,000 สอบรำคำ

1,500,000 สอบรำคำ

ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้ำโครำช
1988 ผู้จำหน่ำยโตโยต้ำ
1,500,000 บำท
-บริษัท เทพนครคำร์ จำกัด
๑,๒๔๐,๐๐๐ บำท
-บริษัท ใต้ฟ้ำมอเตอร์
คอมพิวเตอร์ จำกัด
104,500 บำท
-บริษัท พำวเวอร์ สกำย จำกัด
105,000 บำท
-ศิลำชำละวัน กำรก่อสร้ำง
1,450,000 บำท
-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พรโชติกำร
สร้ำง 1,400,000 บำท
-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด พี.ดี.เอ เอ็นจิ
เนียริ่ง 1,624,713 บำท
-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญทรัพย์
คอนสตรัคชั่น 2012
๑,๓๓๗,๐๐๐ บำท
-พิพรรธ-ปำณชัย

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
บริษัท เทพนครคำร์ จำกัด
๑,๒๔๐,๐๐๐ บำท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป
รำคำต่ำสุด

บริษัท ใต้ฟ้ำมอเตอร์ คอมพิวเตอร์ รำคำต่ำสุด
จำกัด ๑๐๔,๐๐๐ บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญทรัพย์
คอนสตรัคชั่น 2012
๑,๓๓๗,๐๐๐ บำท

รำคำต่ำสุด

1,390,000 บำท
-ศรีวชิรทำนต์กำรก่อสร้ำง
1,390,000 บำท
4

สอบรำคำซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน

190,000 สอบรำคำ

-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เทวัญ ครุภัณฑ์ -ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เทวัญ ครุภัณฑ์ รำคำต่ำสุด
สตีล 189,000 บำท
สตีล 189,000 บำท
-ร้ำนธีรพำณิชย์ 190,000 บำท

5

สอบรำคำซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน

375,000 สอบรำคำ

-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เทวัญ ครุภัณฑ์ -ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เทวัญ ครุภัณฑ์ รำคำต่ำสุด
สตีล 374,000 บำท
สตีล 374,000 บำท
-ร้ำนธีรพำณิชย์ 375,000 บำท

6

สอบรำคำซื้อเครื่องเสียงห้อง
ประชุมเอนกประสงค์

300,000 สอบรำคำ

-บริษัท พีซีเอส เทคโนโลยี แอนด์
ซัพพลำย จำกัด 300,000 บำท
-เพชรนิธิพรซัพพลำย
299,000 บำท

7

สอบรำคำจ้ำงปรับพื้นลำนรอบ
อำคำรห้องประชุมเอนกประสงค์

350,000 สอบรำคำ

-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด เรดชำยน์ นำโน -ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญทรัพย์
ซิสเท็ม 380,000 บำท
คอนสตรัคชั่น 2012
-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญทรัพย์ ๓๔๘,๐๐๐ บำท
คอนสตรัคชั่น 2012
350,000 บำท
-บริษัท ทรำยสยำมอุตสำหกรรม
จำกัด 358,000 บำท

-เพชรนิธิพรซัพพลำย
295,000 บำท

รำคำต่ำสุด

รำคำต่ำสุด

8

สอบรำคำเช่ำเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

364,000 สอบรำคำ

- ส.ศึกษำภัณฑ์นครรำชสีมำ
363,300 บำท
-หจก.โครำชคอมพิวเตอร์
๓๖๐,๐๐๐ บำท

-หจก.โครำชคอมพิวเตอร์
๓๖๐,๐๐๐ บำท

รำคำต่ำสุด

9

สอบรำคำซื้อเครื่องปรับอำกำศ
พร้อมติดตั้ง ชนิดแขวนใต้ฝ้ำ

841,000 สอบรำคำ

-บริษัท โครำชอินเตอร์แอร์มำร์เก็ต -บริษัท โครำชอินเตอร์แอร์มำร์เก็ต รำคำต่ำสุด
ติ้ง จำกัด 840,000 บำท
ติ้ง จำกัด 840,000 บำท
-บริษัท ทรำยสยำมอุตสำหกรรม
จำกัด 841,000 บำท

10

สอบรำคำจ้ำงปรับปรุงพื้นรอบ
อำคำรสำนักงำน สำนักงำน
สนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต ๙
จังหวัดนครรำชสีมำ

300,000 สอบรำคำ

11

สอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำงห้องน้ำ
ชำย-หญิง สำหรับห้องประชุม
เอนกประสงค์

500,000 สอบรำคำ

-บริษัท ณัฐวัฒน์ กำรช่ำง จำกัด
299,000 บำท
-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยเคหะ
ภัณฑ์ 270,000 บำท
-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ทองเกิด
300,000 บำท
-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญทรัพย์
คอนสตรัคชั่น 2012
253,000 บำท
-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยเคหะ
ภัณฑ์ 498,000 บำท
- ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ปริชำติ 2006
550,000 บำท
-หจก.เอส.ที.กำรช่ำงชัยภูมิ
550,000 บำท

-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ช.เจริญทรัพย์
คอนสตรัคชั่น 2012
250,000 บำท

รำคำต่ำสุด

-ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยเคหะ
ภัณฑ์ ๔๙๐,๐๐๐ บำท

รำคำต่ำสุด

