
ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมเคร่ืองฉีดสีอัตโนมัติ  ยีห่อ้  Lieble 
FlarsHeirm  รุ่น ILLUMENA เลขครุภณัฑ์ ๖๕๑๕-
๐๘๙-๑๒๐๑/๐๑๕๔/๒๕๔๘ ID:๔๘๓๐๕ หมายเลข
เคร่ือง  ๑๐๐๓๖๔๕๙  จ านวน  ๑  เคร่ือง ติดต้ัง ณ 
ส านักงานและหอ้งตรวจพเิศษศูนย์โรคหวัใจ

 257,345.70   257,345.70 ตกลงราคา ๑. บริษทั ไทย จี แอล จ ากัด   เสนอราคา
  ๒๕๗,๓๔๕.๗๐  บาท
๒. บริษทั ฮอสพเิมดิคัล ซีสเต็ม จ ากัด  
เสนอราคา  ๒๗๐,๑๗๕  บาท

บริษทั ไทย จี แอล จ ากัด  
ราคา255,500 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

103/2560 ลว.21 
พ.ย.59

2 จ้างปรับปรุงวัสดุผิวพื้นภายในส านักงานสุขศึกษา
กลุ่มงานสุขศึกษา อาคารผู้ปว่ยนอก ชั้น ๕ ตามแบบ
เลขที่ 024/2559

 242,600.00   242,600.00 ตกลงราคา ๑.ร้านโควจิงฮง  เสนอราคา 241,500
บาท  2.ร้านทรัพย์รุ่งเรือง เสนอราคา  
241,800 บาท  3.ร้าน เอ-อาร์ อุบล 
เสนอราคา 242,000 บาท

ร้านโควจิงฮง ราคา  
240,000  บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

104/2560 ลว.21
พ.ย.59

3 จ้างซ่อมเคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 
ครุภณัฑ์ 
เลขที่ 6515-003-2101/01๘๗/2๕๕๔ 
หมายเลขเคร่ือง ๓5๑๒๑๑๑๗๓๘  ยีห่อ้ Puritan 
Bennett  ติดต้ัง ณ หอ้งผู้ปว่ยหนักศัลยกรรม
ประสาท ๑

      199,500        199,500 ตกลงราคา ๑. บริษทั โซวิค จ ากัด   เสนอราคา  19
๙,๕00 บาท

๑. บริษทั โซวิค จ ากัด   
เสนอราคา  19๙,๕00 
บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

107/2560 ลว.25 
พ.ย.2559

4 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธิส์ าหรับการฟอก
เลือด  ด้วยเคร่ืองไตเทยีม  จ านวน  ๒  รายการ   ใน
รายการที่ ๑. จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธิ์
แบบเคล่ือนที่ส าหรับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไต
เทยีม ยีห่อ้ GALAXY ๑ รุ่น GALAXY-III  จ านวน  ๖ 
 เคร่ือง

      180,000        180,000 ตกลงราคา บริษทั ไทย วอเตอร์ เจนเนอเรชั่น จ ากัด 
เสนอราคาเปน็เงิน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท

บริษทั ไทย วอเตอร์ เจน
เนอเรชั่น จ ากัด เสนอราคา
เปน็เงิน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

108/2560 ลว.25 
พ.ย.59

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤศจิกำยน 2559
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วนัที ่30 พฤศจิกำยน 2559



5 เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบสอดแขน จ านวน ๖ 
เคร่ือง

      420,000        420,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บ. ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก. 
เสนอราคา  419,868 บาท            2.
 บริษทั เมดิแอนวานซ์ จ ากัด เสนอราคา 
420,000 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ราคาซ้ือได้ 419,868 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

048/2560
ลงวันที่ 1 พ.ย.2559

6 ชุดอุปกรณ์ส่องหลอดลม  (Laryngoscope) 
พร้อม Blade โค้ง 3 ชิ้น  จ านวน 10 เคร่ือง

      340,000        340,000 ตกลงราคา 1.บริษทั ไซกา เมดิค จ ากัด 
เสนอราคา 340,000 บาท  
2.บริษทั เอพพีลัส เมดิคอล จ ากัด
เสนอราคา 290,000 บาท

บริษทั เอพพีลัส 
เมดิคอล จ ากัด 

ราคาซ้ือได้290,000บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

049/2560
ลงวันที่ ๑ พ.ย. 2559

7 เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษา จ านวน 5 เคร่ืองๆละ 26,500 
บาท เปน็เงินจ านวน 132,500 บาท

      132,500        132,500 ตกลงราคา หจก. อุบลคอมพวิเตอร์
 แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส 
เสนอราคา 140,000 บาท

หจก. อุบลคอมพวิเตอร์ 
แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส 

เสนอราคา 132,500 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

054/2560
ลงวันที่ 2 พ.ย. 2559

8 กล้องส่องตรวจโพรงจมูก มุมมอง 30 องศา         85,000          85,000 ตกลงราคา 1. บริษทั อิสเมด  จ ากัด 
เสนอราคา 85,000 บาท 
2 บริษทั ซี อาร์ เอ็ม เฮลทแ์คร์ จ ากัด 
เสนอราคา 90,000 บาท

บริษทั อิสเมด จ ากัด 
เสนอราคาได้ 81,600 

บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

055/2560
ลงวันที่ 2 พ.ย. 2559

9 กล้องส่องตรวจโพรงจมูก มุมมอง 0 องศา         85,000          85,000 ตกลงราคา 1. บริษทั อิสเมด  จ ากัด 
เสนอราคา 85,000 บาท 
2 บริษทั ซี อาร์ เอ็ม เฮลทแ์คร์ จ ากัด 
เสนอราคา 90,000 บาท

บริษทั อิสเมด จ ากัด 
เสนอราคาได้ 81,600 

บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

055/2560
ลงวันที่ 2 พ.ย. 2559

10 กล้องส่องตรวจห ูมุมมอง 0 องศา         37,000          37,000 ตกลงราคา 1. บริษทั อิสเมด  จ ากัด 
เสนอราคา 35,000 บาท 
2 บริษทั ซี อาร์ เอ็ม เฮลทแ์คร์ จ ากัด 
เสนอราคา 80,000 บาท

บริษทั อิสเมด จ ากัด 
เสนอราคาได้ 33,600 

บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

055/2560
ลงวันที่ 2 พ.ย. 2559

11 กล้องส่องตรวจห ูคอ จมูก พร้อมระบบถ่ายทอดภาพ
และบนัทกึความละเอียดสูง  จ านวน ๑ เคร่ือง

    1,480,000     1,480,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั บเีจซี เฮทล์แคร์ จ ากัด เสนอ
ราคา 1,479,000 บาท  
2. บริษทั รังสีสิภณัฑ์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,480,000 บาท

บริษทั บเีจซี เฮทล์ แคร์ 
จ ากัด ราคาซ้ือได้ 
1,475,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

057/2560 
ลงวันที่ 3 พ.ย 2559



12 เคร่ืองวัดความอิม่ตัวของออกซิเจนพร้อมชีพจร  
จ านวน 7 เคร่ือง

      584,500        584,500 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ไพร์ม เมดิคอล จ ากัด  เสนอ
ราคา 583,800  บาท
2.บริษทั เมดิคอล อินเตอร์เทค จ ากัด 
เสนอราคา 584,500  บาท

บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ ากัด
 ราคาซ้ือได้581,000บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

062/2560 
ลงวันที่ 4 พ.ย. 2559

13 เคร่ืองหวัใจและปอดเทยีมพร้อมเคร่ืองควบคุมความ
ร้อนเย็นของเลือด

    5,350,000     5,000,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด
เสนอราคา 5,350,000 บาท
2.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด  
เสนอราคา 5,564,000 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช
(ประเทศไทย) จ ากัด จัดซ้ือ

ได้ 5,000,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

65/2559
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน

 2559

14 ชุดไฟส่องผ่าตัดชนิดสวมศรีษะ (LED Headlight 
System) จ านวน 1 เคร่ือง

      400,000        400,000 ตกลงราคา 1.บริษทั เทคโนเมดิคอล จ ากัด  
400,000 บาท    
2. บริษทั อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด 460,000 บาท

บริษทั เทคโนเมดิคอล 
จ ากัด

จัดซ้ือได้ 350,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

066/2560
ลงวันที่ 10 พ.ย. 

2559

15 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 
45 แผ่นต่อนาที

      168,000        168,000 1. บจก. ซีซี คอมพวิเตอร์ ซิสเต็ม 
เสนอราคา 168,00๐  บาท 
2. ร้านรวมสินไทยเทรดด้ิง  
เสนอราคา 175,00๐  บาท 
3. หจก. อุบลรุ่งเรือง อุปกรณ์ 
เสนอราคา 173,00๐  บาท 

บริษทั ซีซี คอมพวิเตอร์ 
ซิสเต็ม  จ ากัด

จัดซ้ือได้ 160,00๐  บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

067/2560
ลงวันที่ 10 พ.ย. 

2559

16 เคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน 11 รายการ       210,800        210,800 ตกลงราคา 1. ร้านเหล็กไหลการช่าง 5    
เสนอราคา 210,800  บาท 
2. บจก. เน็กซ์วิชั่น เอ็นจิเนียร่ิง    เสนอ
ราคา 243,960 บาท 

ร้านเหล็กไหลการช่าง 5
จัดซ้ือได้ 199,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

069/2560
ลงวันที่ 10 พ.ย. 

2559



17 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร
จ านวน 1 ชุด

      950,000        950,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

๑. บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 940,000 บาท 
๒. หจก. ไทย อินเตอร์คอร์ป 
เสนอราคา 945,000 บาท

บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด 

จัดซ้ือได้ 930,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

083/2560
ลงวันที่ 24 พ.ย. 

2559

18 ชุดเคร่ืองมือผ่าตัดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร 
จ านวน 1 ชุด

      950,000        950,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

๑. บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 940,000 บาท 
๒. หจก. ไทย อินเตอร์คอร์ป 
เสนอราคา 945,000 บาท

บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด 

จัดซ้ือได้ 930,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

083/2560
ลงวันที่ 24 พ.ย. 

2559

19 ชุดผ่าตัดแผลไหม้ น้ าร้อนลวก จ านวน 1 ชุด       900,000        900,000 ประกวดราคา ๑. บริษทั ฟวิเจอร์ 
เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด 
เสนอราคา 890,000 บาท 
๒. หจก. ไทย อินเตอร์คอร์ป 
เสนอราคา 895,000 บาท

บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด 

จัดซ้ือได้ 880,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

083/2560
ลงวันที่ 24 พ.ย. 

2559

20 ครุภณัฑ์เพื่อใช้ระบบคิวอัตโนมัติ พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 5 รายการ เพื่อใช้ในหอ้งจ่ายยา 1

      167,960        167,960 ตกลงราคา 1. หจก.อุบลคอมพวิเตอร์
เสนอราคา 167,960 บาท
2. บริษทั ซีซี คอมพวิเตอร์ จ ากัด
เสนอราคา 170,410 บาท

หจก. อุบลคอมพวิเตอร์ 
แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส 
จัดซ้ือได้ 167,960 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

084/2560
ลงวันที่ 24 พ.ย. 

2559

21 เคร่ืองกระตุกหวัใจด้วยไฟฟา้ เพื่อใช้ในงานอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน จ านวน 1 เคร่ือง

      400,000        400,000 ตกลงราคา 1. บริษทั เอส พ ีแอล กรุ๊ป จ ากัด เสนอ
ราคา  349,000 บาท 
2. บจก อี ฟอร์ แอล เอม (มหาชน) เสนอ
ราคา 348,000 บาท 

บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม 
(มหาชน) จ ากัด

จัดซ้ือได้ 348,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

085/2560
ลงวันที่ 24 พ.ย. 

2559

22 กล้องส่องตรวจโพรงจมูก ชนิดมุมกว้าง จ านน 1 ชุด       740,000        740,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั มาร์ธากรุ๊ป จ ากัด เสนอราคา 
740,000 บาท
2.บริษทั โกสินทร์ เวชภณัฑ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 734,000 บาท

1.บริษทั โกสินทร์ 
เวชภณัฑ์ จ ากัด จัดซ้ือได้ 
735,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

090/2559
ลงวันที่ 24 พ.ย.

2559



23 ชุดอุปกรณ์จีช้นิด Bipolar ส าหรับผ่าตัดในโพรงจมูก
แบบมีช่องดูด จ านวน 1 ชุด

      250,000        250,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั มาร์ธากรุ๊ป จ ากัด เสนอราคา 
250,000 บาท
2.บริษทั โกสินทร์ เวชภณัฑ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 247,000 บาท

1.บริษทั โกสินทร์ 
เวชภณัฑ์ จ ากัด จัดซ้ือได้ 
240,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

090/2559
ลงวันที่ 24 พ.ย.

2559

24 เตียงผ่าตัด Neuro จ านวน 1 เตียง     3,000,000     2,989,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั นิว ไลฟเ์มด  จ ากัด เสนอราคา
 2,989,000 บาท
2. บริษทั เคเพอร์ฟอร์เมนซ์ จ ากัด  เสนอ
ราคา 2,995,000 บาท

1. บริษทั นิวไลฟเ์มด 
จ ากัด จัดซ้ือได้ 

2,989,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

092/2559
ลงวันที่ 25 พ.ย 
2559

25 เคร่ืองขัดดูดอัตโนมัติ เพื่อใช้ในงานบริหารงานทั่วไป       155,150        155,150 ตกลงราคา 1. บริษทั นิลฟสิก์ จ ากัด 
เสนอราคา 147,660 บาท

1. บริษทั นิลฟสิก์ จ ากัด 
เสนอราคา 147,660 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

096/2560
ลงวันที่ 30 พ.ย. 

2559

26 เคร่ืองดูดของเหลวแรงดันสูง ชนิดควบคุมด้วยปลาย
เทา้ มีล้อเล่ือน เพื่อใช้ในหอ้งผ่าตัดพยาธิ ชั้น 4 
จ านวน 1 เคร่ือง

      250,000        250,000 ตกลงราคา 1. บริษทั เอ็นโดเมด (1999) จ ากัด 
เสนอราคา 250,000 บาท 
2. บริษทั เจมินี พลัส จ ากัด 
เสนอราคา 279,270 บาท

บริษทั เอ็นโดเมด (1999)
 จ ากัด 

จัดซ้ือได้ 237,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

097/2560
ลงวันที่ 30 พ.ย. 

2559

27 ล้ินหวัใจเทยีมชนิดใบคู่ท าจาก  Titanium  
จ านวน 80 ชิ้น

    2,320,000 2,320,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั อีเอ็ม ดีมิกส์ จ ากัด
เสนอราคา ๒,๓๒๐,๐๐๐ บาท
2.บริษทั โอแลนเดอร์  จ ากัด 
เสนอราคา 2,640,000 บาท

บริษทั อีเอ็ม ดีมิกส์ จ ากัด
1,580,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๐๕0/2559
๑ พฤศจิกายน 2559

28 สายลวดน าส าหรับสายสวนหลอดเลือดที่มีความล่ืน
มากเปน็พเิศษ จ านวน 1,000 ชิ้น

    1,580,000 1,580,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา 1,580,000 บาท
2.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด 
เสนอราคา ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

จัดซ้ือได้ 1,580,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๐๕๑/2559
๑ พฤศจิกายน 2559



29 ลวดน าสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดหวัใจส่วน
ปลาย (PTCA Guide Wire) จ านวน ๓๐๐ ชิ้น

      948,000 948,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา ๙๔๘,๐๐๐ บาท
2.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,027,2๐๐ บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

๙๔๘,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๐๕๑/2559
๑ พฤศจิกายน 2559

30 ทอ่น าสายสวนเข้าหลอดเลือดส าหรับการฉีดสี 
Introducer จ านวน ๑,๐๐๐ ชิ้น

      790,000 790,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
๗๙๐,๐๐๐ บาท
2.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด 
๙๐9,5๐๐  บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

๗๙๐,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๐๕๑/2559
๑ พฤศจิกายน 2559

31 สายสวนส าหรับฉีดสารทบึแสงรังสีเพื่อการวินิจฉัย 
(Diagnostic Catheter) 
จ านวน ๑,๐๐๐ ชิ้น

      695,000 695,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
เสนอราคา ๖๙๕,๐๐๐  บาท
2.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 802,5๐๐ บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

จัดซ้ือได้ ๖๙๕,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๐๕๑/2559
๑ พฤศจิกายน 2559

32 ชุดส าหรับเปล่ียนถ่ายพลาสมา 
จ านวน ๑๘๐ ชุด

    1,126,710 1,126,710 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด 
เสนอราคา ๑,๑๑๗,๐๘๐ บาท
2.บริษทั เมดิก้า แคร์ จ ากัด 
เสนอราคา ๑,๑๒๖,๗๑๐ บาท

บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
๑,๑๑๗,๐๘๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๐๕8/2559
3 พฤศจิกายน 2559

33 ชุดน้ ายาส าหรับตรวจหาการติดเชื้อในระดับโมเลกุล
แบบรายบคุคล(individual NAT) ไวรัสตับอักเสบบ,ี 
ไวรัสตับอักเสบซี, ไวรัสเอดส์ 
จ านวน ๑๖,๐๐๐ คร้ัง

    9,741,280 9,741,280 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ไบโอพลู จ ากัด 
๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
2.บริษทั เซลล์วรรณ จ ากัด  
๙,๗๔๑,๒๘๐ บาท

บริษทั ไบโอพลู จ ากัด
๙,๒๘๐,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๐๕9/2559
3 พฤศจิกายน 2559

34 สายสวนหลอดเลือดน าทางเพื่อการขยายหลอดเลือด 
จ านวน ๘๐๐ ชุด

    2,152,000 2,152,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั เมดโทรนิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด
เสนอราคา ๒,๑๕๒,๐๐๐ บาท

บริษทั เมดโทรนิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

จัดซ้ือได้ ๒,๑๕๒,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๐60/2559
3 พฤศจิกายน 2559



35 ผ้าดิบสีขาวไม่ฟอกสีพมิพต์ราโรงพยาบาล
หน้ากว้าง ๖๓ นิ้ว จ านวน ๑๒,๐๐๐ หลา

      410,400 410,400 ตกลงราคา 1.บริษทั วี.เค.การทอ จ ากัด
เสนอราคา ๔๑๐,๔๐๐ บาท
2.บริษทั ไทย พาราไดซ์ 
อาร์ทแีซนส์ จ ากัด
เสนอราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท

บริษทั เมดโทรนิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

จัดซ้ือได้ ๔๑๐,๔๐๐ บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๐64/2559
9 พฤศจิกายน 2559

36 เอ็กเทนชั่น 1,200 มม.  
จ านวน 8,500 เส้น

      493,000 493,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด
เสนอราคา 323,000 บาท
2. บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด
เสนอราคา 477,530 บาท

 บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

จัดซ้ือได้ 323,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๐68/2559
10 พฤศจิกายน 

2559

37 Three way (แบบธรรมดา) 
จ านวน 57,000 อัน

      731,880 731,880 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด
513,000 บาท
2. บริษทั ไบโอโนว่า จ ากัด
675,450 บาท
3. บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด
731,880 บาท

 บริษทั บเีวอร์ เมดิคอล 
อินดัสตร้ี จ ากัด

จัดซ้ือได้ 513,000 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

๐68/2559
10 พฤศจิกายน 

2559

38 ผงหมึก (Toner)  จ านวน 2 รายการ     1,957,850 1,957,850 สอบราคา ๑. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ล้ าฟา้ โอเอ แอนด์ 
สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา 963,700 บาท
๒. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมพวิเตอร์ 
แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา 
754,400 บาท
๓. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อุบลคอมเวิลด์ 
เสนอราคา 962,320 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อุบล
คอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเล
คอมเซอร์วิส จัดซ้ือได้ 
1,466,125 บาท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอราคาต่ าสุด

091/2560
ลงวันที่ 24 พ.ย.

2559


