
ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 Multiple blood component collection kit 
จ ำนวน ๓๕๐ คร้ัง

2,270,593.50 2,270,593.50 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๒,๒๗๐,๒๑๙  บำท
2.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๒,๒๗๐,๕๙๓.๕๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
๒,๒๗๐,๒๑๙ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

372/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

2 แผ่นทดสอบส ำหรับกำรตรวจหำแอนติบอดี จ ำนวน 
๔๕,๐๐๐ แผ่น

4,644,000 4,644,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๔,๖๔๔,๐๐๐  บำท
2.บริษทั คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด
๔,๖๖๒,๐๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
๔,๖๔๔,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

372/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

3 แผ่นทดสอบหมู่เลือด เอบโีอและอำร์เอช ABO (cell
 & serum) & Rh จ ำนวน ๖๐,๐๐๐ แผ่น

5,964,000 5,964,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๕,๙๖๔,๐๐๐ บำท
2.บริษทั คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด
๕,๙๘๘,๐๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
๕,๙๖๔,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

372/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

4 ไหมเย็บ POLYPROPYLENE PAIR PACK มีเข็ม ๒ 
ชนิด (เข็มตรงและเข็มโค้ง) 

จ ำนวน ๑๐ กล่อง

84,500 84,500 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๘๔,๕๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๘๔,๕๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

37๓/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

5 ตลับควบคุมน้ ำเข้ำออกตำ แบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง 
จ ำนวน ๕๐ ชิ้น

156,000 156,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๑๕๖,๐๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๑๕๖,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

37๓/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน พฤษภำคม 2560
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วนัที ่31 พฤษภำคม 2560
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6 ตลับควบคุมน้ ำเข้ำออกตำ แบบใช้งำนต่อเนื อง 
จ ำนวน ๑๐๐ กล่อง

1,410,400 1,410,400 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๑,๔๑๐,๔๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
๑,๔๑๐,๔๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

37๓/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

7 สำยน้ ำเข้ำ-ออกตำ จ ำนวน ๕๐๐ กล่อง 1,343,000 1,343,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๑,๓๔๓,๐๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
๑,๓๔๓,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

37๓/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

8 ของเหลวส ำหรับกดจอตำที หลุดลอก (Purified 
Perfluoro-N-Octane Liquid) 

จ ำนวน ๓๐ กล่อง

159,300 159,300 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๑๕๙,๓๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๑๕๙,๓๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

37๓/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

9 สำยเลเซอร์แบบปลำยโค้ง ขนำด ๒๓ เกจจ์ จ ำนวน 
๓๐ ชิ้น

234,000 234,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๒๓๔,๐๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๒๓๔,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

37๓/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

10 ชุดผ่ำตัดน้ ำวุน้ตำส่วนหลัง ขนำด ๒๓ เกจจ์ จ ำนวน 
๔๐ ชิ้น

403,600 403,600 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๔๐๓,๖๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๔๐๓,๖๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

37๓/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐
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11 ชุดผ่ำตัดน้ ำวุน้ตำส่วนหลัง ขนำด ๒๐ เกจจ์ จ ำนวน 
๒๐ ชิ้น

188,000 188,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๑๘๘,๐๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๑๘๘,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

37๓/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

๑๒ Blood Tubing line จ ำนวน 9,500 อัน 617,500 617,500 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1.บริษทั ซีวีพ ีเมดิคอล  จ ำกัด
617,500 บำท

บริษทั ซีวีพ ีเมดิคอล  จ ำกัด
617,500 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

375/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

๑๓ นมส ำหรับทำรกคลอดก่อนก ำหนด (ขนำดบรรจุไม่
น้อยกว่ำ 400 กรัม) 

จ ำนวน 1,700 กระปอ๋ง

256,479 256,479 สอบรำคำ 1. บริษทั โนว่ำ เฮลธ์แคร์ จ ำกัด
236,470 บำท
2. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
255,000 บำท

  บริษทั โนว่ำ เฮลธ์แคร์ 
จ ำกัด

236,470 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

376/25๖๐
2 พฤษภำคม

25๖๐

๑๔ ผักสดและผลไม้ 
จ ำนวน ๘4 รำยกำร

6,261,725.30 6,261,725.30 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ตองอูบสิเนส
๖,๒๒๕,๓๑๐ บำท
2. ร้ำนวรฉัตร
๖,๖๐๐,๐๐๐ บำท
3.หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พรชนกหนองหำร

  หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ตองอู
บสิเนส

๖,๒๐๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

384/25๖๐
15 พฤษภำคม

25๖๐

๑๕ ไม้ค้ ำยันแบบไม้ 
จ ำนวน ๑๐ รำยกำร

353,400 353,400 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั เมด ไทย ซัพพลำย จ ำกัด 
๓๓๑,๗๐๐ บำท

  บริษทั เมด ไทย ซัพ
พลำย จ ำกัด 

๓๒๙,๙๙๕ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

386/25๖๐
17 พฤษภำคม

25๖๐

๑๖ ฝ่ำเทำ้เทยีมนิ้วเทำ้แยก จ ำนวน ๑๐ รำยกำร 390,100 390,100 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สยำมเฮลท ์รีแฮบบลิิ
เทชั น
๓๘๙,๙๐๘ บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สยำม
เฮลท ์รีแฮบบลิิเทชั น

๓๘๙,๖๘๕ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

387/25๖๐
17 พฤษภำคม

25๖๐
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๑๗ ชุดน้ ำยำส ำหรับท ำปฏกิิริยำแอนติบอดีกับแอนติเจน 
(Ultra View DAB Kit) (บรรจุ ๒๕๐ สไลด์/หอ่) 

จ ำนวน ๓๐ หอ่

979,050 979,050 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
979050 บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง
๑,๐๕๐,๐๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

979,050 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

389/25๖๐
17 พฤษภำคม

25๖๐

๑๘ สีย้อมส ำหรับเซลลูลำร์ นิวเครียส บนสไลด์ชิ้นเนื้อ 
(Hematozylin II) (บรรจุ ๒๕๐ สไลด์/ขวด) 

จ ำนวน ๓๐ ขวด

96,300 96,300 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
96,300 บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง
๑๐๕,๐๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

96,300 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

389/25๖๐
17 พฤษภำคม

25๖๐

๑๙ น้ ำยำส ำหรับล้ำงหลังย้อมสีเซลลูลำร์ นิวเครียส 
(Bluing Reagent) (บรรจุ ๒๕๐ สไลด์/ขวด) 

จ ำนวน ๓๐ ขวด

64,200 64,200 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๖๔,๒๐๐ บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง
๙๖,๐๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๖๔,๒๐๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

389/25๖๐
17 พฤษภำคม

25๖๐

๒๐ น้ ำยำทรีสเบส บฟัเฟอร์ โซลูชั น ส ำหรับล้ำงสไลด์ 
(Reaction Buffer)  (บรรจุ ๒ ลิตร/ขวด) 

จ ำนวน ๓๘ ขวด

65,056 65,056 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๖๕,๐๕๖ บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง
๖๖,๕๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๖๕,๐๕๖ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

389/25๖๐
17 พฤษภำคม

25๖๐

๒๑ น้ ำยำส ำหรับปอ้งกันเนื้อไม่ใหแ้หง้ระหว่ำงกำรย้อม 
(LCS)  (บรรจุ ๒ ลิตร/ขวด) 

จ ำนวน ๑๓๒ ขวด

211,860 211,860 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๒๑๑,๘๖๐ บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง
๒๑๗,๘๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๒๑๑,๘๖๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

389/25๖๐
17 พฤษภำคม

25๖๐



ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

๒๒ น้ ำยำส ำหรับล้ำงเศษพำรำฟนิบนสไลด์ชิ้นเนื้อ (EZ 
Prep) (บรรจุ ๒ ลิตร/ขวด) 

จ ำนวน ๑๓ ขวด

97,370 97,370 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๙๗,๓๗๐ บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง
๑๐๔,๐๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๙๗,๓๗๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

389/25๖๐
17 พฤษภำคม

25๖๐

๒๓ น้ ำยำส ำหรับรีทริฟแอนติเจน (CC๑) (บรรจุ ๒ ลิตร/
ขวด) 

จ ำนวน ๑๑ ขวด

94,160 94,160 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๙๔,๑๖๐ บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง
๑๐๕,๙๓๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๙๔,๑๖๐ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

389/25๖๐
17 พฤษภำคม

25๖๐

๒๔ น้ ำยำโซเดี ยม คอลไรด์ โซเดี ยมซิเทรต บฟัเฟอร์ 
ส ำหรับล้ำงสไลด์ (SSC) (บรรจุ ๒ ลิตร/ขวด) 

จ ำนวน ๘ ขวด

13,696 13,696 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๑๓,๖๙๖ บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง
๑๔,๔๐๐ บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๑๓,๖๙๖ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

389/25๖๐
17 พฤษภำคม

25๖๐

๒๕ กระดำษส ำหรับพมิพบ์ำร์โค๊ด (Ebar Refill) (บรรจุ ๕
 ม้วนx๕๐๐ แผ่น/กล่อง) 

จ ำนวน ๑ กล่อง 

19,795 19,795 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
๑๙,๗๙๕ บำท
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ดรัก เทสทต้ิ์ง
๒๐,๐๐๐  บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

๑๙,๗๙๕ บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

389/25๖๐
17 พฤษภำคม

25๖๐

๒๖ ชุดผ่ำตัดส ำหรับใช้ในกำรผ่ำตัดทั วไป แบบ 
Disposable 

จ ำนวน 900 ชุด

1,189,305 1,189,305 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกัด
1,189,305 บำท
2. บริษทั โซนิค ไบโอเมด จ ำกัด
๑,251,900 บำท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกัด
1,189,305 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

397/25๖๐
22 พฤษภำคม

25๖๐

๒๗ ล้ินหวัใจเทยีมเนื้อเยื อบหุวัใจวัวแบบ Mitrolflow 
จ ำนวน 60 ชุด

3,600,000 3,600,000 ประกวดรำคำ
(e-bidding)

1. บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ำกัด
3,600,000  บำท
2.บริษทั สำมอย่ำง จ ำกัด
3,720,000 บำท

บริษทั เทคโนเมดิคัล จ ำกัด
3,600,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

๔๐๗/25๖๐
๓๐ พฤษภำคม

25๖๐



ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

๒๘ เช่ำปำ้ยโฆษณำดิจิตอล ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3x 6 เมตร
 จ ำนวน 1 เครื อง "ปำ้ยโฆษณำดิจิตอล" ของ
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ ต ำบลในเมือง อ ำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี รวมเปน็เงินจ ำนวนทั้งส้ิน 
198,000 บำท (หนึ งแสนเก้ำหมื นแปดพนับำทถ้วน)
 ระยะเวลำ 9 เดือนๆละ 22,000 บำท

292,500 292,500 ตกลงรำคำ 1. บริษทั ซีซี คอมพวิเตอร์ ซิสเต็ม จ ำกัด 
 344,268  บำท 
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รวมสินไทยเทรดด้ิง 
611,100 บำท
3. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด โปร แอลอีดี ไลท ์
198,888 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด โปร 
แอลอีดี ไลท ์ 198,000 

บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

405/2560 
24 พฤษภำคม

 2560

๒๙  เครื องปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง ขนำดไม่ต  ำกว่ำ 
48000 บทียีู ยี หอ้  Star aire แบบ/รุ่น 
ARE48/FCN1600 (ชนิดแหวน) ผลิตภณัฑ์ท ำใน
ประเทศไทย จ ำนวน 4 เครื องๆละ 45,900 บำท 
รวมปน็เงินจ ำนวน 183,600 บำท (หนึ งแสนแปด
หมื นสำมพนัหกร้อยบำทถ้วน)

         212,000          212,000  ตกลงรำคำ 1. บริษทั ซ.เกียรติทพิย์ จ ำกัด  
209,720  บำท 
2. บริษทั สำกลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ 
จ ำกัด183,600 บำท
3. ร้ำนวัฒนำแอร์ 208,000 บำท

บริษทั สำกลแอร์ไฮเทค 
เซ็นเตอร์ จ ำกัด 183,600
 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

374/2560  
ลงวันที  2 
พฤษภำคม 

2560

๒๙ เครื องผสมสัญญำณเสียงส ำหรับหอ้งประชุม ยี หอ้ 
Allen&Heath แบบ/รุ่น QU-32 ผลิตภณัฑ์ท ำใน
ประเทศจีน จ ำนวน 1 เครื องๆละ 237,500 บำท 
(สองแสนสำมหมื นเจ็ดพนัหำ้ร้อยบำทถ้วน)

         253,000          253,000  ตกลงรำคำ 1. บริษทั ซีซี คอมพวิเตอร์ ซิสเต็ม จ ำกัด 
 253,000  บำท 
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รวมสินไทยเทรดด้ิง 
259,000 บำท
3. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อุบลรุ่งเรื องอุปกรณ์
265,000 บำท

บริษทั ซีซี คอมพวิเตอร์ ซิส
เต็ม จ ำกัด  237,500  
บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

388/2560  
 ลงวันที  15 
พฤษภำคม 

2560

๓๐ โปรเจคเตอร์ จอ LED ยี หอ้ Panasonic แบบ/รุ่น 
PT-VX600 ผลิตภณัฑ์ท ำในประเทศญี ปุ่น จ ำนวน 2
 เครื องๆละ 99500 บำท รวมเปน็เงิน 199,000 
บำท (หนึ งแสนเก้ำหมื นเก้ำพนับำทถ้วน)

199,600 199,600  ตกลงรำคำ 1. บริษทั ซีซี คอมพวิเตอร์ ซิสเต็ม จ ำกัด 
 199,600  บำท 
2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด รวมสินไทยเทรดด้ิง 
217,000 บำท
3. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด อุบลรุ่งเรื องอุปกรณ์
210,000 บำท

บริษทั ซีซี คอมพวิเตอร์ ซิส
เต็ม จ ำกัด  199,000  

บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วน และเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

388/2560  
 ลงวันที  15 
พฤษภำคม 

2560



ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

31 จ้ำงเหมำซ่อมชุดอ่ำงอำบน้ ำเพื อรักษำผู้ปว่ยไฟไหม้
น้ ำร้อนลวก ID:30061จ ำนวน1เครื อง ติดต้ัง ณ หอ
ผู้ปว่ยไฟไหม้น้ ำร้อนลวก

         139,100          139,100 ตกลงรำคำ 1.บริษทั มิชชั น เพยีวริต้ี ซัพพลำย จ ำกัด 
เสนอรำคำ  139,100 บำท
2.บริษทั ฟอกซ์ ควอลิต้ี เซอร์วิส จ ำกัด 
เสนอรำคำ  160,500 บำท

บริษทั มิชชั น เพยีวริต้ี ซัพ
พลำย จ ำกัด เสนอรำคำ  
130,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

182/2560 
ลว.18 พ.ค.

2560

32 จ้ำงเหมำต่อเติมแทน่พระบรมฉำยำลักษณ์ด้ำนหน้ำ
โรงพยำบำลจ ำนวน2ชุดตำมรำยละเอียดเลขที 02/59

         127,900          127,900 ตกลงรำคำ 1.ร้ำนอุบลกำรโครเมี ยม เสนอรำคำ 
127,000 บำท                  
2.หจก.อนุชิต กำรโยธำ เสนอรำคำ 
135,000 บำท                         
3. หจก.อุบลนพดลก่อสร้ำง เสนอรำคำ 
140,000 บำท

1.ร้ำนอุบลกำรโครเมี ยม 
เสนอรำคำ 124,000 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

185/2560 
ลว.19พ.ค.

2560

33 จ้ำงซ่อมเครื องซักสลัดผ้ำอัตโนมัติ ขนำด๔๘๕ ปอนด์ 
 ยี หอ้ IMAGE SL๔๘๕-๓ จ ำนวน ๒  เครื อง  ติดต้ัง 
ณ งำนซักฟอก

3078657.75 3078657.75 ตกลงรำคำ บริษทั เค.เอชท ีเซ็นทรัลซัพพลำย จ ำกัด  
เสนอรำคำ 3078657.75 บำท

บริษทั เค.เอชท ี
เซ็นทรัลซัพพลำย จ ำกัด  
เสนอรำคำ 
3078657.75 บำท

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

186/2560 
ลว.24 พ.ค.
2560

29 จ้ำงเหมำติดต้ังสำยเคเบิ้ลโทรศัทพเ์พื อติดต้ังอำคำร
รักษำโรคระดับสูง ศูนย์หวัใจ ศูนย์มะเร็ง ผ่ำตัดและ
วินิจฉัยโรคเปน็อำคำร คสล.11 ชั้น

    330,000.00     330,000.00 ตกลงรำคำ หจก.เจ เอส แอล คอมมูนิเคชั น เสนอ
รำคำ352,800  บำท

หจก.เจ เอส แอล คอมมู
นิเคชั น

มีคุณสมบติัถูกต้อง
ครบถ้วนและเปน็ผู้
เสนอรำคำต  ำสุด

187/2560 
ลว. 24 พ.ค.
2560



ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง


















