
ล ำดบั
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้ำง
รำคำกลำง

๑ เคร่ืองสแกนเนอร์ความเร็วสูง          109,000.00        109,000.00

๒ ชุดน้้ายาตรวจคัดกรองการติดเชื้อในโลหิตผู้บริจาคส้าหรับ
การตรวจระดับโมเลกุลแบบรวมน้้ายา

      3,049,500.00      3,049,500.00

แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง ส้าหรับระยางค์บน 
ชนิด titanium  แบบปรับมุมสกรูได้

      1,400,000.00      1,400,000.00
สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก          960,000.00        960,000.00
สกรูยึดกระดูกไม่มีเกลียวล็อก           30,000.00          30,000.00
แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง ส้าหรับระยางค์ล่าง
 ชนิด titanium  แบบปรับมุมสกรูได้

      1,400,000.00      1,400,000.00
สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก          960,000.00        960,000.00
สกรูยึดกระดูกไม่มีเกลียวล็อก           30,000.00          30,000.00

๔ โลหะดามกระดูกบริเวณข้อสะโพก ชนิดมีเกลียว (Dynamic 
hip screw)

         140,000.00        140,000.00

๕ จ้างปรับปรุงทางลาดอาคาร 5 ตามแบบเลขที่ 36/62          192,850.00        192,850.00

๖ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง ส้าหรับระยางค์บน 
ชนิด titanium  แบบปรับมุมสกรูได้

      1,400,000.00      1,400,000.00

สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก          960,000.00        960,000.00

สกรูยึดกระดูกไม่มีเกลียวล็อก           30,000.00          30,000.00

๗ หน่วยเก็บความจ้าถาวรส้าหรับ Stororage Controller 
พร้อมติดต้ังส้าหรับระบบหน่วยจัดเก็บข้อมูลแยกจาก
คอมพิวเตอร์

         788,000.00        788,000.00
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๓



๘ เคร่ืองเอกซเรย์พร้อมแผ่นรับภาพดิจิตอลส้าหรับรถเอกซเรย์
พร้อมติดต้ัง

      2,270,000.00      2,270,000.00

๙ เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนที่แบบซี-อาร์ม แบบ
ตัวรับภาพแผ่นเรียบ

         320,560.75        320,560.75

๑๐ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา          470,000.00        470,000.00

๑๑ Major Set          475,000.00        500,000.00

๑๒ สายสวนและอุปกรณ์ขยายล้ินหัวใจด้วยบอลลูนอินนูเอ้       2,396,985.00      2,396,985.00

๑๓ เคร่ืองช่วยหายใจส้าหรับทารกแรกเกิด       1,710,000.00      1,710,000.00

๑๔ น้้ายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี       1,950,000.00      1,950,000.00

น้้ายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสซี       4,147,500.00      4,147,500.00

น้้ายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์       2,300,000.00      2,300,000.00

น้้ายาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสซิฟิลิส       1,350,000.00      1,350,000.00



๑๕ เคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด้า          150,000.00        150,000.00

๑๖ จ้างเหมาซ่อม Intraoperative Ultrasound          427,500.00        427,500.00

๑๗ เคร่ืองดูดฝุ่น          117,700.00        117,700.00

๑๘ เคร่ืองชั่งน้้าหนักส้าหรับผู้ป่วยนอนเตียง          400,000.00        250,000.00



๔๓ เคร่ืองสแกนเนอร์ความเร็วสูง          109,000.00        109,000.00
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วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ
ผู้ที่ไดร้บัคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรอื

จ้ำง

 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

 หจก.ล้้าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 109,000
 บาท

 หจก.ล้้าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
109,000 บาท

 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จ้ากัด 
3,049,500 บาท

 บริษัท ดีเคเอชเอส (ประเทศไทย) จ้ากัด 
3,049,500 บาท

 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 1,400,000 บาท  บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 1,400,000 
บาท บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 960,000 บาท  บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 960,000 บาท

 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 30,000 บาท  บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 30,000 บาท
 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 1,400,000 บาท  บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 1,400,000 

บาท บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 960,000 บาท  บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 960,000 บาท
 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 30,000 บาท  บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด 30,000 บาท

 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท ไทกิ เฮลธแ์คร์ จ้ากัด 140,000 บาท  บริษัท ไทกิ เฮลธแ์คร์ จ้ากัด 140,000 บาท

 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

 หจก. อุบลเลิศไพศาล 192,850 บาท  หจก. อุบลเลิศไพศาล 192,850 บาท

 บริษัท เอ็มดีซี (ประเทศไทย) จ้ากัด 1,400,000
 บาท

 บริษัท เอ็มดีซี (ประเทศไทย) จ้ากัด 
1,400,000 บาท

 บริษัท เอ็มดีซี (ประเทศไทย) จ้ากัด  960,000
 บาท

 บริษัท เอ็มดีซี (ประเทศไทย) จ้ากัด  
960,000 บาท

 บริษัท เอ็มดีซี (ประเทศไทย) จ้ากัด  30,000 
บาท

 บริษัท เอ็มดีซี (ประเทศไทย) จ้ากัด  30,000
 บาท

 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ 788,000 บาท

 หจก.อุบลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วสิ 788,000 บาท
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ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์



 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท คงศักด์ิเอกซเรย์การแพทย์อุตสาหกรรม
 2,270,000 บาท

 บริษัท คงศักด์ิเอกซเรย์การแพทย์
อุตสาหกรรม 2,270,000 บาท

 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท บีเจซี เฮลธแ์คร์ จ้ากัด 320,560.75 บาท  บริษัท บีเจซี เฮลธแ์คร์ จ้ากัด 320,560.75 
บาท

 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด 
470,000 บาท

 บริษัท ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด 
470,000 บาท

 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

 1.หจก.เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย 500,000
 บาท
2.บริษัท ที เค-วนั เมดิคอล จ้ากัด 499,000 บาท

 บริษัท ที เค-วนั เมดิคอล จ้ากัด 475,000 
บาท

 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

 1.บริษัท เมดิทอป จ้ากัด 2,396,985 บาท
2.บริษัท เมด-วนั จ้ากัด 2,430,000 บาท

 บริษัท เมดิทอป จ้ากัด 2,396,985 บาท

 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท สไปโรเมด จ้ากัด 1,710,000 บาท  บริษัท สไปโรเมด จ้ากัด 1,710,000 บาท

 บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ้ากัด 
1,950,000 บาท

 บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ้ากัด 
1,950,000 บาท

 บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ้ากัด 
4,147,500 บาท

 บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ้ากัด 
4,147,500 บาท

 บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ้ากัด 
2.300,000 บาท

 บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ้ากัด 
2.300,000 บาท

 บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ้ากัด 
1,350,000 บาท

 บริษัท อาร์เอ็นดี ไดแอกโนสติกส์ จ้ากัด 
1,350,000 บาท

 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์



 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ้ากัด 150,000 บาท  บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จ้ากัด 150,000 บาท

 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท อิโนเวชั่นส์ จ้ากัด 427,500 บาท  บริษัท อิโนเวชั่นส์ จ้ากัด 427,500 บาท

 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท นิลฟิสก์ จ้ากัด 117,700 บาท  บริษัท นิลฟิสก์ จ้ากัด 117,700 บาท

 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

 บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล จ้ากัด 240,000 บาท  บริษัท เอพี พลัส เมดิคอล จ้ากัด 240,000 
บาท



 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

 หจก.ล้้าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 109,000
 บาท

 หจก.ล้้าฟ้า โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 
109,000 บาท







เหตผุลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่สัญญำ
หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรอืจ้ำง
มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนเพียงรายเดียว
068/2563

ลว. 11 พฤศจิกายน 
2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

069/2563
ลว. 11 พฤศจิกายน 

2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

070/2563
ลว.11 พฤศจิกายน 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

013/2563
ลว.12 พฤศจิกายน 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

071/2563
ลว.12 พฤศจิกายน 2562
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มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

067/2563
ลว. 8 พฤศจิกายน 2562

048/2563
ลว. 4 พฤศจิกายน 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว



มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

072/2563
ลว.15 พฤศจิกายน 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

080/2563
ลว.18 พฤศจิกายน 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

083/2563
ลว.20 พฤศจิกายน 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต้่าสุด

084/2563
ลว.21พฤศจิกายน 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นผู้
เสนอราคาต้่าสุด

085/2563
ลว.21พฤศจิกายน 2563

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

086/2563
ลว.21พฤศจิกายน 2564

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

087/2563
ลว.21 พฤศจิกายน 2562



มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

091/2563
ลว.27 พฤศจิกายน 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว 012/2563

ลว. 4 พฤศจิกายน 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว 092/2563

ลว.29 พฤศจิกายน 2562

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

093/2563
ลว. 3 ธนัวาคม 2562



มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเพียงรายเดียว

068/2563

ลว.
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