
ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

       1 จา้งเหมายา้ยเคร่ืองจกัรระบบเคร่ือง
ซัก อบ รีด พร้อมติดต้ังระบบ Main 
Supply สตีม ไฟฟ้า แกส๊ และ 
ระบบลมระบายความร้อน ภายใน
อาคารสนับสนุนบริการทาง
การแพทย ์ชั้น 1-5  จ านวน 1 ระบบ

           4,979,780        4,979,780  ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เค.เอช.ที.
เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากดั 
เสนอราคา 4,970,000  
บาท 
2. บริษัท เจ.บี.อนิดัส
เตรียด แมชชนี เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอราคา 
6,206,000  บาท

บริษัท เค.เอช.ที.
เซ็นทรัลซัพพลาย จ ากดั 

เสนอราคา 4,900,000  บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

1/2562
ลว. 4 ตุลาคม 2561

        79,780

       2 จา้งติดฟิล์มกรองแสงโดยรอบอาคาร
สนับสนุนบริการทางการแพทย ์ชั้นที่
 7-10

             438,000          438,000 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุล
เลิศไพศาล เสนอราคา 
460,885 บาท  
2. ร้านพัฒนาออโต้แอร์ 
เสนอราคา 433,295 บาท

ร้านพัฒนาออโต้แอร์ เสนอ
ราคา 433,295 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

2/2562
ลว. 4 ตุลาคม 2561

          4,705

       3 จา้งปรับปรุงภูมทิัศน์ และปรับ
ชอ่งทางจราจรด้านหน้าอาคาร 50 
พรรษามหาวชริาลงกรณ

           3,506,000        3,506,000  ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไอ 
คู กรีน แอนด์ เอน็จเินียร์
ร่ิง เสนอราคา 
3,500,000  บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
วรีวฒัน์กอ่สร้าง (2009) 
เสนอราคา 5,600,000  
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไอ คู กรีน
 แอนด์ เอน็จเินียร์ร่ิง เสนอ
ราคา 3,450,000   บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

3/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

        56,000

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งใน เดอืน ตลุำคม ปี 2562
โรงพยำบำลสรรพสทิธปิระสงค์



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

       4 จา้งกอ่สร้างอาคารพักขยะ            1,194,000        1,194,000  ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุล
เลิศไพศาล เสนอราคา 
1,194,000 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
อทิธอิบุล เสนอราคา 
1,346,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
รัตติกากอ่สร้าง เสนอ
ราคา 1,418,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุลเลิศ
ไพศาล เสนอราคา 
1,180,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

4/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

        14,000

       5 จา้งปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ
อาคารสนันสนุนบริการทาง
การแพทย ์ตามแบบเลขที่ 33/61

             308,700          308,700  เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุล
เลิศไพศาล เสนอราคา 
300,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
รัตติกา กอ่สร้าง เสนอ
ราคา 317,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
อทิธอิบุล เสนอราคา 
320,300 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุลเลิศ
ไพศาล เสนอราคา 300,000

 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

5/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

          8,700

       6 จา้งตกแต่งภายในห้องประชมุ
กรรมการบริหาร อาคารสนับสนุน
บริการทางการแพทย์      ชั้น ๙ 
ตามแบบเลขที่ ๔๘/๖๑

             164,900          164,900  เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุล
เลิศไพศาล เสนอราคา 
164,900 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อทิธิ
 อบุล  เสนอราคา 
176,500 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
รัตติกากอ่สร้าง เสนอ
ราคา 185,000 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุลเลิศ
ไพศาล เสนอราคา 164,900

 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

6/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

       7 จา้งปรับปรุงห้องเตรียมอปุกรณ์ห้อง
ผ่าตัด อาคารวชิติ ชั้น 3 ตามแบบ
เลขที่ 54/61

             456,000          456,000  เฉพาะเจาะจง  1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
อบุลเลิศไพศาล เสนอ
ราคา 454,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
อทิธอิบุล เสนอราคา 
477,500 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั  
รัตติกากอ่สร้าง เสนอ
ราคา 485,900 บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุลเลิศ
ไพศาล เสนอราคา 454,000

 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

7/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

          2,000

       8 จา้งปรับปรุงห้องเล้ียงเด็ก อาคาร
ผู้ป่วยใน ตึก 2 ชั้น2 ตามแบบเลขที่ 
028/61

             409,500          409,500  เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สห
กจิ คอนสตรัคชั่น เสนอ
ราคา 409,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
สณัฐพงศ์ เสนอราคา 
420,000 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
อบุลวรีะศักด์ิ เสนอราคา
 427,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สหกจิ 
คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 

400,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

8/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

          9,500

       9 จา้งปรับปรุงท่อเมนปะปา อาคาร 50
 พรรษา ชั้น 6 ตามแบบเลขที่ 07/61

             407,200          407,200 เฉพาะเจาะจง 1. ร้านเอ-อาร์ อบุล 
เสนอราคา 406,000 บาท
2. ร้านโควจงิฮง เสนอ
ราคา 407,000 บาท
3. ร้านฐานะเจริญ เสนอ
ราคา 410,000 บาท

 ร้านเอ-อาร์ อบุล เสนอ
ราคา 400,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

9/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

          7,200

     10 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองท าความเยน็
ขนาดไมน่้อยกวา่ 143 ตัน (แอร์ซิล
เลอร์)

             139,135          193,135 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โค จ ากดั 
เสนอราคา 179,974 บาท

บริษัท แอร์โค จ ากดั เสนอ
ราคา 179,974 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

10/2562
5 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     11 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองเอกซเรยช์นิด
เคล่ือนที่ได้ X-RAY CARM

             290,000          290,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์
 จ ากดั เสนอราคา 
290,000 บาท

บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ 
จ ากดั เสนอราคา 280,000 
บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

11/2562
5 ตุลาคม 2561

        10,000

     12 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองฆา่เชื้อในอากาศ
และกรองอากาศระบบ HEPA-MD 
จ านวน 2 รายการ

             264,000          264,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ไลฟ์ เมด 
จ ากดั เสนอราคา 
132,000 บาท

บริษัท นิว ไลฟ์ เมด จ ากดั 
เสนอราคา 130,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

12/2562
5 ตุลาคม 2561

          2,000

     13 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองฉดีสี              166,278          166,278 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไทย จแีอล 
จ ากดั เสนอราคา 
166,278 บาท
2. บริษัท ฮอสพิเมดิคัล 
ซีสเต็ม จ ากดั เสนอราคา
 171,735 บาท

บริษัท ไทย จแีอล จ ากดั 
เสนอราคา 160,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

13/2562
5 ตุลาคม 2561

          6,278

     14 จา้งเหมาปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธภิาพระบบโทรศัพท์อตัโนมติั
 อาคารรักษาโรคระดับสูง จ านวน 1 
ระบบ

           2,500,000        2,500,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ท.ีอ.ีเทเลโฟน 
จ ากดั เสนอราคา 
2,493,100 บาท
2. บริษัท เอน็อซีี คอร์
ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา 
2,450,000 บาท

บริษัท เอน็อซีี คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 2,450,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

15/2562
30 ตุลาคม 2561

        86,000

     15 จา้งเหมาติดต้ังอนิเตอร์คอมและ
โทรศัพท์ พร้อมสายสัญญาณภานใน
 อาคารรักษาโรคระดับสูง ศูนยห์ัวใจ
 ศูนยม์ะเร็งและวนิิจฉยัโรค ชั้น 4 
จ านวน 1 ระบบ

             124,945          124,945 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซี.ซี 
คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 
จ ากดั เสนอราคา 
123,590 บาท 
2. หจก.อบุลรุ่งเร่ือง
อปุกรณ์ เสนอราคา 
124,940 บาท

บริษัท ซี.ซี คอมพิวเตอร์ ซีส
เต็ม จ ากดั เสนอราคา 
123,590 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

16/2562
30 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     16 จา้งเหมาร้ือถอนพร้อมติดต้ังไมก้ั้นรถ
อตัโนมติั (ทดแทนของเดิมที่ช ารุด) 
บริเวณชั้น G อาคาร 50 พรรษามหา
วชริาลงกรณ

             135,156          135,156  เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ซี.ซี 
คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม 
จ ากดั เสนอราคา 
134,500 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั รวม
สินไทยเทรดด้ิง เสนอ
ราคา 135156 บาท

 บริษัท ซี.ซี คอมพิวเตอร์ 
ซีสเต็ม จ ากดั เสนอราคา 
134,500 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

17/2562
30 ตุลาคม 2561

     17 เชา่เชื่อมโยงระบบเคร่ือขา่ย
อนิเตอร์เน็ตแบบองค์กร (internet 
Corporate user) และวงจรส่ือสาร
ความเร็วในการรับส่งขอ้มลู
ภายในประเทศไมต่่ ากวา่ 100 Mbps
 และต่างประเทศ มคีวามเร็วในการ
รับส่งขอ้มลูไมต่่ ากวา่ 50 Mbps 
จ านวน 3 วงจร

             369,729          369,729  เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส
 เน็ทเวอร์ค จ ากดั เสนอ

ราคา 368,508 บาท

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เน็ทเวอร์ค จ ากดั เสนอราคา

 368,508 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

001/2562
ลว. 1 ตุลาคม 2561

     18 ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์          19,934,635      19,934,635  ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน)  
เสนอราคา 19,934,635 
บาท

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน)  เสนอราคา
 18,603,885 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

002/2562
ลว. 1 ตุลาคม 2561

    1,330,750

     19 ครุภัณฑ์อปุกรณ์และสายสัญญาณ
ระบบส่ือสารในห้องประชมุ ชั้น 9 
อาคารสนับสนุนบริการทาง
การแพทย ์พร้อมติดต้ัง 7 รายการ

             457,198          457,198 เฉพาะเจาะจง 1. บริษัทซีซี 
คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม 
จ ากดัเสนอราคา 
457,000 บาท 
2.  ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
รวมสินไทย เทรดด้ิง 
เสนอราคา 458,264 
บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
อบุลรุ่งเรืองอปุกรณ์ 
เสนอราคา 459,147 บาท

บริษัทซีซี คอมพิวเตอร์ซีส
เต็ม จ ากดัเสนอราคา 

457,000 บาท 

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

003/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

            198



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     20 วสัดุการแพทยท์ี่ใชใ้นห้องตรวจสวน
หัวใจและหลอดเลือดสายสวนเพื่อ
การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วย
ขดลวดเคลือบยา

           9,300,000        9,300,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท แอบ๊บอต ลา
บอแรตอรีส จ ากดั เสนอ
ราคา 9,300,000 บาท
2. บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนอราคา 
9,285,000 บาท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 9,285,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

004/2562
ลว. 4 ตุลาคม 2561

      619,000

     21 คอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน ๖ 
เคร่ือง

             125,400          125,400 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอ
ราคา  122,400 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ล้ า
ฟ้าโอเอแอนด์สเตชั่นเนอ
ร่ี เสนอราคา 123,000 
บาท

 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุล
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล
คอมเซอร์วสิ เสนอราคา  
122,400 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

005/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

     22 กระบอกฉดียาชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
ขนาด 10 ml.

           2,376,000        2,376,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอฟ ซี พี จ ากดั
 เสนอรำคำไม่ถูกตอ้ง
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด
2. บริษัท โอเร็กว ์เทรด
ด้ิง จ ากดั เสนอราคา 
2,280,000 บาท
3. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 2,244,000 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 

2,244,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

006/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

          1,870



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     23 กระบอกฉดียาชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
ขนาด 20 ml.

             866,250          866,250 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอฟ ซี พี จ ากดั
 เสนอรำคำไม่ถูกตอ้ง
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด
2. บริษัท โอเร็กว ์เทรด
ด้ิง จ ากดั เสนอราคา 
843,750 บาท
3. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 794,250 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 

794,250 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

006/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

          3,530

     24 เขม็ฉดียาชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง ขนาด 
18x1 นิ้ว

             639,240          639,240 ประกวดราคา 
e-bidding

 1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 552,120 บาท
2. บริษัท โอเร็กซ์ เทรด
ด้ิง จ ากดั เสนอราคา 
629,160 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 

552,120 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

007/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

     25 เขม็ฉดียาชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง ขนาด 
18x1.5 นิ้ว

             426,160          426,160 ประกวดราคา 
e-bidding

 1. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 368,080 บาท
2. บริษัท โอเร็กซ์ เทรด
ด้ิง จ ากดั เสนอราคา 
419,440 บาท

 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ

ราคา 368,080 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

007/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     26 ชดุกรองแบคทีเรียขณะให้ยาสลบ            1,560,000        1,560,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ย.ูพี. เมดิคอล 
ซอลเตอร์ จ ากดั เสนอ
ราคา 1,280,000 บาท 
รำยละเอียดไม่ถูกตอ้ง
ตำมเงื่อนไข
2. บริษัท เรียลเมด จ ากดั
 เสนอราคา 1,312,000 
บาท รำยละเอียดไม่
ถูกตอ้งตำมเงื่อนไข
3. บริษัท เดรเกอร์เมดิคัล
 (ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 1,560,000 
บาท

บริษัท เดรเกอร์เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 1,440,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

008/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

    18,000.00       120,000

     27 สายสวนหัวใจขยายล้ินหัวใจด้วย
บอลลูนอนินูเอ้

           1,824,000        1,824,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เมดิทอป จ ากดั
 เสนอราคา 1,824,000 
บาท
2. บริษัท  เมด -วนั  
จ ากดั เสนอราคา 
1,845,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากดั 
เสนอราคา 1,824,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

009/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

     28 ชดุเคร่ืองมอืผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจ
และทรวงอก AVF Set

             500,000          500,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เฮลท์ต้ี แอด
วานซ์ จ ากดั เสนอราคา 
500,000 บาท
2. บริษัท โกลบอล ว ี
เมดิคอล จ ากดั เสนอ
ราคา 498,000 บาท

บริษัท โกลบอล ว ีเมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 473,000 
บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

010/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

        24,900

     29  แผ่นทดสอบส าหรับการตรวจหา
แอนติบอดี

 4,644,000   4,644,000  ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา  4,644,000 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา  
4,411,800 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

015/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

      232,200



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     30  แผ่นทดสอบ ABD (A,B,D,A,B,D)            1,123,500        1,123,500 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 1,123,500 
บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
1,067,325 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

015/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

        56,175

     31 กล้องส่องตรวจส าหรับชว่ยใส่ท่อ
หายใจขนาด 4 มม.

600,000 600,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
595,000  บาท

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
590,000  บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

016/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

        10,000

     32 เคร่ืองพยงุหัวใจโดยใชบ้อลลูนใน
เลือดแดงใหญ่ (IABP)

2,300,000 2,300,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท เกท์ทิงเก (ไทย
แลนด์)  จ ากดั  เสนอ
ราคา 2,299,000  บาท

บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์)
  จ ากดั  เสนอราคา 
2,290,000  บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

017/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

        10,000

     33 เคร่ืองชว่ยหายใจความถี่สูงชนิเด
ประกนัปริมาตรทารกแรกเกดิ

           7,600,000        7,600,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท  ซายน์  เอน็จิ
เนียร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั เสนอราคา 
7,400,000  บาท 
2. บริษัท โซล เมดิคอล  
จ ากดั เสนอราคา 
7,600,000  บาท

บริษัท  ซายน์  เอน็จเินียร์ 
อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั 
เสนอราคา 7,400,000  บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

018/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

      260,000 200,000

     34 กล้องส่องตรวจและผ่านิ่วในท่อไต
แบบโค้งงอพร้อมอปุกรณ์ปรับภาพที่
ตัวกล้อง

           2,200,000        2,200,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 
2,200,000  บาท

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 
1,190,000   บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

019/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

10,000



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     35 เตียงตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ 
ส าหรับ X-ray

           1,400,000        1,400,000 ประกวดราคา 
e-bidding

บริษัท โกลบอล ลิโธทริป
ซ่ีย ์เซอร์วสิเซส จ ากดั 
เสนอราคา 1,398,000  
บาท

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย ์
เซอร์วสิเซส จ ากดั เสนอ
ราคา 1,390,000  บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียว

020/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

8,000

     36 แบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองส ารองไฟ
พร้อมติดต้ัง

             460,160          460,160  ประกวดราคา 
e-bidding

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 
เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอ
ราคา 457,600 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ไอ
คิว ( ๒๐๑๘ ) เสนอราคา
 472,320 บาท 
3. บริษัท แอลทูเอส 
โซลูชั่น จ ากดั เสนอราคา
 470,400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั อบุล
คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเล
คอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

457,600 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

021/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

          2,560

     37 เคร่ืองก าเนินแสง (หมอ้แปลงไฟฟ้า) 
1 เคร่ือง

             400,000          400,000  ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โกสินทร์
เวชภัณฑ์ จ ากดั เสนอ
ราคา 397,000 บาท
2. บริษัท มาร์ธากรุ๊ป 
จ ากดั เสนอราคา 
400,000 บาท

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ 
จ ากดั เสนอราคา 397,000 
บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

022/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

     38 เคร่ืองดูดเสมหะชนิดเคล่ือนยา้ยได้ 
(Surction mobile)

             170,000          170,000  ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โกสินทร์
เวชภัณฑ์ จ ากดั เสนอ
ราคา 168,500 บาท
2. บริษัท มาร์ธากรุ๊ป 
จ ากดั เสนอราคา 
170,000 บาท

บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ 
จ ากดั เสนอราคา 168,500 
บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

022/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     39  แวน่ขยายส่องตรวจ หู คอ จมกู              300,000          300,000  ประกวดราคา 
e-bidding

 1. บริษัท บางกอก ยนูิ
เทรด จ ากดั เสนอราคา 
298,200 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ซี
อาร์ เมดิคอล ซิสเต็มส์ 
เสนอราคา 299,500 บาท

 บริษัท บางกอก ยนูิเทรด 
จ ากดั เสนอราคา 298,200 
บาท

 มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

 023/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

          1,800

     40 อปุกรณ์เจาะหน้าท้องชนิดปลายมน              134,820          134,820 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั
 เสนราคา 131,610 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช  ออริกา
 (ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 134,820 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั เสน
ราคา 131,610 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

026/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

        26,322

     41 เคร่ืองมอืตัดและต่อล าไส้ ขนาด 28 
มม.

             573,734          573,734 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั
 เสนราคา 567,100 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช  ออริกา
 (ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 573,734 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั เสน
ราคา 567,100 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

026/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

      147,446

     42 เคร่ืองมอืผ่าตัดล าไส้อตัโนมติัแบบ
ตรง 60-3.8 มม.

           1,260,000        1,260,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั
 เสนราคา 1,251,900 
บาท
2. บริษัท ดีซีเอช  ออริกา
 (ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 1,260,000 
บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั เสน
ราคา 1,251,900 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

027/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

      320,000

     43 เคร่ืองมอืผ่าตัดล าไส้อตัโนมติัแบบ
ตรง 80-3.8 มม.

           1,260,000        1,260,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั
 เสนราคา 1,251,900 
บาท
2. บริษัท ดีซีเอช  ออริกา
 (ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 1,260,000 
บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั เสน
ราคา 1,251,900 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

027/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

      320,000



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     44 เคร่ืองมอืผ่าตัดล าไส้อตัโนมติัแบบ
ตรง 100 - 4.8 มม.

             417,300          417,300 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั
 เสนราคา 417,300 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช  ออริกา
 (ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 420,000 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั เสน
ราคา 417,300 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

027/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

        96,000

     45 ตัวเจาะหน้าท้องแบบมเีกลียว              104,000          104,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั
 เสนราคา 89,880 บาท
2. บริษัท ดีซีเอช  ออริกา
 (ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 104,000 บาท

บริษัท ฟาโวริกา จ ากดั เสน
ราคา 68,480 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

027/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

        35,520

     46 เขม็ฉดียาชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง ขนาด 
21x1 นิ้ว

             506,065          506,065 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โอเร็กซ์ เทรด
ด้ิง จ ากดั เสนอราคา 
437,095 บาท
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 437,095 บาท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอราคา 437,095 

บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุดของ
ผู้ที่เสนอราคา
เขา้สู่ระบบ
ล าดับแรก

028/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

     47 เขม็ฉดียาชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง ขนาด 
21x1.5 นิ้ว

             266,350          266,350 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โอเร็กซ์ เทรด
ด้ิง จ ากดั เสนอราคา 
230,050 บาท
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 230,050 บาท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอราคา 230,050 

บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุดของ
ผู้ที่เสนอราคา
เขา้สู่ระบบ
ล าดับแรก

028/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     48 เขม็ฉดียาชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง ขนาด 
22x1 นิ้ว

             106,540          106,540 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โอเร็กซ์ เทรด
ด้ิง จ ากดั เสนอราคา 
92,020 บาท
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 92,020 บาท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอราคา 92,020 

บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุดของ
ผู้ที่เสนอราคา
เขา้สู่ระบบ
ล าดับแรก

028/2562
ลว. 5 ตุลาคม+I28:I30

 2561

     49 เขม็ฉดียาชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง ขนาด 
22x1.5 นิ้ว

               31,962            31,962 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โอเร็กซ์ เทรด
ด้ิง จ ากดั เสนอราคา 
27,606 บาท
2. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา 27,606 บาท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอราคา 27,606 

บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุดของ
ผู้ที่เสนอราคา
เขา้สู่ระบบ
ล าดับแรก

028/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

     50 กระบอกฉดียาชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
ขนาด 3 ml.

           1,904,000        1,904,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอฟ ซี พี จ ากดั
 เสนอรา 1,785,000  
บาท
2. บริษัท โอเร็กซ์ เทรด
ด้ิง จ ากดั เสนอราคา 
1,819,000  บาท
3. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา  1,836,000 

 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอราคา 
1,802,000  บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

029/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

            560         17,000



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     51 กระบอกฉดียาชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
ขนาด 5 ml.

           1,536,000        1,536,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอฟ ซี พี จ ากดั
 เสนอราคาไม่ถูกตอ้ง
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด
2. บริษัท โอเร็กซ์ เทรด
ด้ิง จ ากดั เสนอราคา 
1,464,000  บาท
3. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา  1,464,000 
บาท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอราคา 
1,452,000  บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ

ราคาต่ าสุดของ
ผู้ที่เสนอราคา
เขา้สู่ระบบ
ล าดับแรก

029/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

            605         12,000

     52 กระบอกฉดียาชนิดใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 
ขนาด 50 ml.

             985,000          985,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอฟ ซี พี จ ากดั
 เสนอราคาไม่ถูกตอ้ง
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด
2. บริษัท โอเร็กซ์ เทรด
ด้ิง จ ากดั เสนอราคา 
950,000  บาท
3. บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
เสนอราคา  1,284,000 
บาท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 
จ ากดั เสนอราคา 936,000 

 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

029/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

          4,925         14,000

     53 ถาดอาหารสแตนเลส แบบ 4 หลุม              195,000          195,000 วธิเีฉพาะเจาะจง 1. บริษัทอบุลดีมาร์ท 
(2001) จ ากดั เสนอราคา
 173,750 บาท
2. บริษัท เอลิสต์ ซัพ
พลาย จ ากดั เสนอราคา 
162,500 บาท
3. บริษัท ไซกา เมดิค 
จ ากดั เสนอราคา 
182,500 บาท

บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย 
จ ากดั เสนอราคา 162,500 

บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

030/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     54 ถาดอาหารสแตนเลส แบบ 5 หลุม                34,750            34,750 วธิเีฉพาะเจาะจง 1. บริษัทอบุลดีมาร์ท 
(2001) จ ากดั เสนอราคา
 รำยละเอียดและ
คุณลกัษณะไม่ถูกตอ้ง
2. บริษัท เอลิสต์ ซัพ
พลาย จ ากดั เสนอราคา 
32,500 บาท
3. บริษัท ไซกา เมดิค 
จ ากดั เสนอราคา 36,500
 บาท

บริษัท เอลิสต์ ซัพพลาย 
จ ากดั เสนอราคา 32,500 

บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

030/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

     55 เคร่ืองชว่ยฟังระบบดิจติอลชนิดทัด
หลังหูระดับหนวก

             360,000          360,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอเอม็ซี เมดิ
คอลเซ็นเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอรำคำ
ไม่ถูกตอ้งตำมเงื่อนไข
2. บริษัท มารุ่งโรจน์ 
จ ากดั เสนอราคา 
263,600 บาท

บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากดั 
เสนอราคา 263,600 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

031/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

     56 เคร่ืองชว่ยฟังระบบดิจติอลชนิดทัด
หลังหูระดับปานกลาง

             352,000          352,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เอเอม็ซี เมดิ
คอลเซ็นเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอรำคำ
ไม่ถูกตอ้งตำมเงื่อนไข
2. บริษัท มารุ่งโรจน์ 
จ ากดั เสนอราคา 
263,600 บาท
3. บริษัท ออดิเมด จ ากดั 
เสนอราคา 343,900 บาท

บริษัท มารุ่งโรจน์ จ ากดั 
เสนอราคา 263,600 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

031/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     57 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
แดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้ม
กราฟต์ในชอ่งอก (Thoracic Aortic
 Stent Graft) 

           2,352,250        2,352,250 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เมดิทอป จ ากดั
 เสนอราคา 2,300,000 
บาท 
2. บริษัท เมด-วนั จ ากดั 
เสนอราคา 2,350,000 
บาท

 บริษัท เมดิทอป จ ากดั 
เสนอราคา 2,150,000บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

032/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

      430,000       202,250

     58 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
แดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้ม
กราฟต์ในชอ่งท้อง (Abdominal 
Aortic Stent Graft)

           4,704,500        4,704,500 ประกวดราคา 
e-bidding

1.  บริษัท เมดิทอป 
จ ากดั เสนอราคา เสนอ
ราคา 4,600,000 บาท
2. บริษัท เมด-วนั จ ากดั 
เสนอราคา เสนอราคา 
4,700,000 บาท

 บริษัท เมดิทอป จ ากดั 
เสนอราคา เสนอราคา 
4,300,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

032/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

      404,500

     59 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือด
แดงใหญ่เอออร์ต้าส่วนต่อจาก 
ขดลวดหุ้มกราฟต์หลัก 
(Contralateral Leg Aortic Stent 
Graft)

           4,086,000        4,086,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1.  บริษัท เมดิทอป 
จ ากดั เสนอราคา เสนอ
ราคา 3,996,000 บาท
2. บริษัท เมด-วนั จ ากดั 
เสนอราคา เสนอราคา 
4,040,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากดั 
เสนอราคา เสนอราคา 

3,148,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

032/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

      938,000

     60 สายสวนเพื่อการขยายขดลวดหุ้ม
กราฟต์หลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
 ด้วยบอลลูน (E-xpand Stentgraft
 Balloon Catheter) 

             509,280          509,280 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท เมดิทอป จ ากดั
 เสนอราคา 465,000 
บาท
2. บริษัท เมด-วนั จ ากดั 
เสนอราคา 480,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากดั 
เสนอราคา 360,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

032/2562
ลว. 5 ตุลาคม 2561

        60,000       149,280

     61 สายสวนหลอดเลือดบอลลูน ส าหรับ
 Post-dilated

           7,000,000        7,000,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท แอบ๊บอต ลา
บอแรตอรีส จ ากดั เสนอ
ราคา 6,930,000 บาท
2. บริษัท บอสตัน ไซ
เอนทิฟิค (ประเทศไทย) 
จ ากดั เสนราคา 
7,000,000 บาท

บริษัท แอบ๊บอต ลาบอแร
ตอรีส จ ากดั เสนอราคา 
6,580,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

041/2562
18 ตุลาคม 2561

      235,000       350,000



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     62 สายสวนหัวใจรักษาหลอดเลือดหัวใจ
ตีบชนิดบอลลูน

           5,005,000        5,005,000 ประกวดราคา 
e-bidding

1. บริษัท โนวา เฮลท์ 
เทคโนโลยี่ส์ จ ากดั เสนอ
ราคา 4,959,500 บาท
2. บริษัท แอลบี เฮ็ลธ
แคร์ จ ากดั เสนอราคา 
5,005,000 บาท

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโล
ยี่ส์ จ ากดั เสนอราคา 

4,959,500 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

042/2562
19 ตุลาคม 2561

        95,375         45,500

     63 Pudenz Shunt 16 mm Medium 
 อปุกรณ์ส าหรับฝังตัวคนไขร้ะบาย
น้ าจากสมอง

               75,000            75,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท เคร่ืองมอืแพทย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา 75,000 บาท

บริษัท เคร่ืองมอืแพทย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ
ราคา 75,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010010
ลว. 9 ตุลาคม 2561

     64 Disposable Guide Wire                97,370            97,370  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 

97,370 บาท

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
97,370 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010005
ลว. 9 ตุลาคม 2561

     65 บอลลูนลากนิ่ว Ston Extraction 
Balloon 7.5 Fr.

               90,000            90,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 

90,000 บาท

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
90,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010006
ลว. 9 ตุลาคม 2561

     66 PCN.Cath No.14                99,000            99,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท อนิเตอร์ เมดิคอล
 จ ากดั เสนอราคา 

99,000 บาท

บริษัท อนิเตอร์ เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 99,000 
บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010003
ลว. 9 ตุลาคม 2561

     67 ท่อไตเทียมระบายปัสสาวะ                85,310            85,310  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท อนิเตอร์ เมดิคอล
 จ ากดั เสนอราคา 

85,310 บาท

บริษัท อนิเตอร์ เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 85,310 
บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010004
ลว. 9 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     68 Pana Spray Plus                50,400            50,400  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล
 ซัพพลาย จ ากดั เสนอ

ราคา 50,400 บาท

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากดั เสนอราคา 
50,400 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010009
ลว. 9 ตุลาคม 2561

     69 1. Ferris-Smith-kerrison surgical 
punch 130-3mm
2. spurling surical rongeur 
4x100mm straigh shaft15cm

               61,200            61,200  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล
 ซัพพลาย จ ากดั เสนอ

ราคา 61,200 บาท

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากดั เสนอราคา 
61,200 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010008
ลว. 9 ตุลาคม 2561

     70 เคร่ืองมอืผ่าตัดล าไส้อตัโนมติัแบบ
ตรง 80-4.8 mm

               96,000            96,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา 96,600 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 
96,600 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010011
ลว. 9 ตุลาคม 2561

     71 เคร่ืองมอืผ่าตัดล าไส้อตัโนมติัแบบ
ตรง 60-3.8 mm

               98,440            98,440  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา 98,440 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา 

98,440 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010012
ลว. 9 ตุลาคม 2561

     72 ปลอกสวมขา Sleeves ส าหรับ
เคร่ืองบีบเค้น

               96,300            96,300  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา 96,300 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา  

96,300 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010013
ลว. 9 ตุลาคม 2561

     73 V-LOC180 DEVICE 3-0 CV23 
15CM

               25,680            25,680  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา 25,680 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา  

25,680 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010014
ลว. 18 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     74 Omyra Mesh  (แผ่นตาขา่ยเสริม
ความแขง็แรง)

               57,780            57,780  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา 57,780 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา  

57,780 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010015
ลว. 18 ตุลาคม 2561

     75 Omyra Mesh 20x30 cm                64,200            64,200  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา 57,780 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา  

57,780 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010016
ลว. 18 ตุลาคม 2561

     76 แผ่นใยสังเคราะห์แทนผนังหน้าท้อง 
ชนิดเมมเบรน 20x15

               83,460            83,460  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

เสนอราคา 57,780 บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เสนอราคา  

57,780 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010017
ลว. 18 ตุลาคม 2561

     77 SR 75 .ไส้ตัวตัดล าไส้อตัโนมติั แบบ
ตรง 75 mm

               97,584            97,584  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 
จอหืนสัน จ ากดั เสนอ
ราคา 97,584 บาท

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอ
หืนสัน จ ากดั เสนอราคา 

97,584 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PK62010024
ลว. 29 ตุลาคม 2561

     78 ถงุมอืSterile No. 7                97,175            97,157  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์
 (ไทยแลนด์) จ ากดั เสนอ
ราคา 97,175 บาท

บริษัท แปซิฟิค เฮลธแ์คร์ 
(ไทยแลนด์) จ ากดั เสนอ
ราคา 97,175 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PJ62010105
ลว. 18 ตุลาคม 2561

     79 น้ ายาและอปุกรณ์ส าหรับตรวจ              459,096          459,096  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท เมดิคอลซายน์ 
เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคา

 459,096 บาท

บริษัท เมดิคอลซายน์ 
เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคา 

459,096 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PJ62010002
ลว. 2 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     80 บริทต้ิงแบค 1.5 ลิตร                46,900            46,900  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

หสน. จนิดาโอสถ เสนอ
ราคา 46,900 บาท

หสน. จนิดาโอสถ เสนอราคา
 46,900 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PJ62010179
ลว. 22 ตุลาคม 2561

     81 เส้ือกาวน์แขนยาวชนิดSingle use                96,000            96,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย 
เมดิคอล จ ากดั เสนอ
ราคาร 96,000 บาท

บริษัท โกร๊ธ ซัพพลาย เมดิ
คอล จ ากดั เสนอราคาร 
96,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PJ62010073
ลว. 11 ตุลาคม 2561

     82 1. ส าลีมว้น 450 กรัม
2. ส าลีปั้นกอ้นใหญ่ขนาด 1.40 กรัม

               73,800            73,800  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ไบโอคอททอน 
จ ากดั เสนอราคา 73,800
 บาท

บริษัท ไบโอคอททอน จ ากดั
 เสนอราคา 73,800 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PJ62010129
ลว. 18 ตุลาคม 2561

     83 น้ ายาCitriklean30% บรรจุ5ลิตร                 2,400              2,400  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท เอช ดี เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 2,400
 บาท

บริษัท เอช ดี เมดิคอล 
จ ากดั เสนอราคา 2,400 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PJ62010157
ลว. 18 ตุลาคม 2561

     84 ถงุมอืท าหัตถการ (1กล่อง/50คู่)                96,000            96,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท เมดดิกา้ จ ากดั 
เสนอราคา 96,000 บาท

บริษัท เมดดิกา้ จ ากดั เสนอ
ราคา 96,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PJ62010099
ลว. 18 ตุลาคม 2561

     85 THORACIC CATH NO.28(ตรง)                28,000            28,000  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

บริษัท ยนูิเมด จ ากดั 
เสนอราคา 28,000 บาท

บริษัท ยนูิเมด จ ากดั เสนอ
ราคา 28,000 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PJ62010174
ลว. 22 ตุลาคม 2561



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำ
หรือข้อตกลงในกำร

ซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     86 1. กระดาษอี เค จ ี2"
2. กระดาษแสดงผลเคร่ืองวดัความดัน

               10,250            10,250  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

 บริษัท วนั พลัส อมิ
พอร์ต (ไทยแลนด์) จ ากดั 
เสอนราคา 10,250 บาท

 บริษัท วนั พลัส อมิพอร์ต 
(ไทยแลนด์) จ ากดั เสอน
ราคา 10,250 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PJ62010175
ลว. 22 ตุลาคม 2561

     87 สกนิเทรดชั่นผู้ใหญ่                23,250            23,250  เฉพาะเจาะจง 
(ราคาไมเ่กนิ 5 

แสนบาท)

 หจก. วอีาร์ ซัพพอร์ต 
เสนอราคา 23,250 บาท

 หจก. วอีาร์ ซัพพอร์ต 
เสนอราคา 23,250 บาท

มคุีณสมบัติ
ถกูต้อง

ครบถว้นและ
เป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PJ62010072
ลว. 11 ตุลาคม 2561


