
ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     1 ชั้นวางหนังสือสูง ฝาขา้งเหล็ก แบบ 2 

หน้า 3 ชว่ง ขนาดกวา้ง 108 นิ้ว ลึก 19

 นิ้ว สูง 77 นิ้ว

             365,940          365,940  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย สตีล อนิดัสตรี แอนด์ 

เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคา 

361,660 บาท

บริษัท ไทย สตีล อนิดัสตรี 

แอนด์ เซอร์วสิ จ ากดั เสนอ

ราคา 355,660 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

024/2561

ลว. 13 พฤศจกิายน 2560

         6,000

     2 หลอดบรรจเุลือดชนิด เฮปาริน 

(Heparinized tube) (13x75 mm) 

(จกุสีเขยีว) 

           1,830,840        1,830,840 ประกวดราคา

(e-bidding)

 1.บริษัท เอม็ที เมดอาร์ท จ ากดั 

1,672,000 บาท

2.ร้าน เค ทู เมด 1,672,000 บาท

3. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั

1,805,760 บาท

4. บริษัท ควอลิฟาย กรุ๊ป จ ากดั

2,064,920 บาท

5. บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากดั

 2,146,848 บาท

บริษัท เอม็ที เมดอาร์ท จ ากดั

1,672,000 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

025/2561

14 พฤศจกิายน 2560

-

     3 หลอดบรรจเุลือดชนิด ฟลูออไรด์ 

(Sodium fluoride tube) (13x75 

mm) (จกุสีเทา) 

จ านวน 166,500 หลอด

             444,555          444,555 ประกวดราคา

(e-bidding)

 1.บริษัท เอม็ที เมดอาร์ท จ ากดั

333,000 บาท

2.ร้าน เค ทู เมด 

382,952 บาท

 บริษัท เอม็ที เมดอาร์ท จ ากดั

333,000 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 025/2561

14 พฤศจกิายน 2560

-

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงใน เดอืน พฤศจิกำยน ป ี 2560  (งำนจัดซ้ือ)
โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     4 หลอดบรรจเุลือดชนิดอ ีดี ที เอ (EDTA 

tube) (13x75 mm) (จกุสีมว่งส้ัน) 

จ านวน 710,400 หลอด

           1,477,632        1,477,632 ประกวดราคา

(e-bidding)

1.บริษัท เอม็ที เมดอาร์ท จ ากดั

1,420,800 บาท

2.บริษัท ลิงค์ เอกซ์เพิร์ท จ ากดั

1,435,008 บาท

3.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั

1,442,112 บาท

4.บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จ ากดั

 1,672,281.60 บาท

 บริษัท เอม็ที เมดอาร์ท จ ากดั

1,420,800 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 025/2561

14 พฤศจกิายน 2560

-

     5  แผ่นทดสอบความเขา้กนัได้ของเลือด 

จ านวน 35,000 คร้ัง

             636,650          636,650  ประกวดราคา

(e-bidding)

 1.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 602,000 บาท

2.บริษัท วนีัสโลจสิติกส์ จ ากดั

626,500 บาท

 บริษัท ดีเคเอสเอช

 (ประเทศไทย) จ ากดั

602,000 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 026/2561

15 พฤศจกิายน 2560

 - 

     6  เครื องกรองน้ า                 7,500              7,500  เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกนิ 5 แสนบาท)

 หจก. อบุลแสงถาวรอเีล็คดทนิคส์

 -ไฟฟ้า 7,500 บาท

 หจก. อบุลแสงถาวรอี

เล็คดทนิคส์ -ไฟฟ้า 7,500 

บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 PR61020112

ลว. 15 พฤศจกิายน 2560

     7  สายสวนหลอดเลือดน าทางเพื อการ

ขยายหลอดเลือดหัวใจ  

จ านวน 1,500 เส้น

           4,030,500        4,030,500  ประกวดราคา

(e-bidding)

 ๑.บริษัท ไบโอโนวา่ จ ากดั

4,030,500 บาท

 บริษัท ไบโอโนวา่ จ ากดั

4,030,500 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 027/2561

15 พฤศจกิายน 2560

 แถม

     8  ด้ามจบัแบบบลู 

จ านวน 20 ชิ้น

           1,986,700        1,986,700  ประกวดราคา

(e-bidding)

 ๑.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น

สัน (ไทย) จ ากดั 

4,030,500 บาท

 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากดั 

1,986,700 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 028/2561

15 พฤศจกิายน 2560

        99,335



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

     9  คลิบหนีบเส้นเลือดขนาด 5 มม. จ านวน

 360 ชิ้น

           3,466,800        3,466,800  ประกวดราคา

(e-bidding)

 ๑.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น

สัน (ไทย) จ ากดั 

3,466,800 บาท

 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากดั 

3,466,800 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 028/2561

15 พฤศจกิายน 2560

        38,520

   10  หัวเจาะกะโหลกแบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง 

จ านวน 120 ชิ้น

             774,000          774,000  ประกวดราคา

(e-bidding)

 ๑.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น

สัน (ไทย) จ ากดั 

774,000 บาท

 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากดั 

774,000 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 028/2561

15 พฤศจกิายน 2560

        96,750

   11  วสัดุห้ามเลือดชนิดละลายได้ 

(Absorbable Hemostat) 

จ านวน 4,800 ชิ้น

           1,087,968        1,087,968  ประกวดราคา

(e-bidding)

 ๑.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น

สัน (ไทย) จ ากดั 

1,087,9680 บาท

 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากดั 

1,087,968 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 028/2561

15 พฤศจกิายน 2560

      163,195

   12  วสัดุห้ามเลือด Gelatin Sponge 

(Porcine-based) 

จ านวน 5,000 ชิ้น

           1,070,000        1,070,000  ประกวดราคา

(e-bidding)

 ๑.บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น

สัน (ไทย) จ ากดั 

1,070,000 บาท

 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ 

จอห์นสัน (ไทย) จ ากดั 

1,070,000 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 028/2561

15 พฤศจกิายน 2560

 - 

   13  แผ่นทดสอบหมู่เลือด เอบีโอ อาร์เอช 

(DVI+)

จ านวน ๔๐,๐๐๐ คร้ัง

           4,168,000        4,168,000  ประกวดราคา

(e-bidding)

 ๑.บริษัท วนีัสโลจสิติกส์ จ ากดั

๔,๑๖๔,๐๐๐ บาท

 บริษัท วนีัสโลจสิติกส์ จ ากดั

๔,๑๖๔,๐๐๐ บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 029/25๖๑

15 พฤศจกิายน 2560

      312,300



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   14  เครื องล้างเครื องมอืแพทยอ์ตัโนมติั 

ขนาดไมน่้อยกวา่ 500 ลิตร  แบบ 2 

ประตู จ านวน 1 เครื อง

           3,000,000        3,000,000  ประกวดราคา  1. บริษัท น าววิฒัน์ การชา่ง 

(1992) จ ากดั ๒,๙๗๐,๐๐๐ บาท 

2. บริษัท บริษัท  เซนต์ เมดิคอล 

(คริติคอล) จ ากดั  ๒,๙๙๕,๐๐๐ 

 บาท

 บริษัท  น าววิฒัน์ การชา่ง 

(1992)จ ากดั/ราคาที ซ้ือ 

๒,๙๗๐,๐๐๐ บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

 030/2561

ลว. 15 พฤศจกิายน 2560

      150,000        30,000

   15  แผ่นคาสเซ็ท CR ขนาด 14x17 นิ้ว 

จ านวน 20 แผ่น

           1,066,667        1,066,667  สอบราคา  1. บริษัท ไทย จแีอล จ ากดั 

1,066,362  บาท 

2.บริษัท ฮอสพิเมดิคัล ซิสเต็ม 

จ ากดั  1,369,600  บาท

  บริษัท  ไทย จแีอล  จ ากดั/

ราคาที ซ้ือ       1,066,362  

บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

 031/2561

ลว. 15 พฤศจกิายน 2560

           305

   16  แผ่นคาสเซ็ท CR ขนาด 10x12 นิ้ว 

จ านวน 10 แผ่น

             400,000          400,000  สอบราคา  1. บริษัท ไทย จแีอล จ ากดั 

399,859  บาท 

2.บริษัท ฮอสพิเมดิคัล ซิสเต็ม 

จ ากดั  588,500 บาท

 บริษัท  ไทย จแีอล  จ ากดั/

ราคาที ซ้ือ       399,859   

บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

 031/2561

ลว. 15 พฤศจกิายน 2560

           141

   17  ชดุจกัรยานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแบบ

นั งปั่น จ านวน 1 ชดุ

             420,000          420,000  สอบราคา  1.บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติ

คอล แคร์) จ ากดั 400,000 บาท 

2.บริษัท เจ บี เวลิด์ เทค จ ากดั 

450,000 บาท

 บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติ

คอล แคร์) จ ากดั     /ราคาที 

ซ้ือ 400,000 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

 032/2561

ลว. 15 พฤศจกิายน 2560

        70,000        20,000

   18  รถเขน็ของ ขนาด ๘๐x๑๒๐x๘๐ ซม. 

จ านวน ๑๘ คัน

             198,000          198,000  ตกลงราคา  1.บริษัท แอมเมท เอน็จเินียริ ง 

จ ากดั 162,000 บาท 

2.ณรงค์ศักด์ิ ครุภณัฑ์เวชภณัฑ์  

194,400 บาท                       

   

  บริษัท แอมเมท เอน็จเินียริ ง

 จ ากดั/ราคาที ซ้ือ 162,000

บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

 033/2561

ลว. 15 พฤศจกิายน 2560

       36,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   19  สารหนืดคอนดรอยทิน ซัลเฟต+

โซเดียมไฮยาลูโรเนต 

จ านวน ๒,๐๐๐ กล่อง

           5,109,580        5,109,580  ประกวดราคา

(e-bidding)

 ๑.บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั

5,109,580  บาท

 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั

5,109,580 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 034/2561

ลว. 15 พฤศจกิายน 2560

      312,300

   20  สายสวนเพื อการขยายหลอดเลือดแดง

ส่วนปลายด้วยขดลวดส าหรับการฉดีสี 

จ านวน 250 ชดุ

         12,225,000      12,225,000  ประกวดราคา

(e-bidding)

 ๑.บริษัท โกลบอล ว ีเมดิคอล 

จ ากดั 12,212,500 บาท

2.บริษัท เฮลท์ต้ี แอดวานซ์ จ ากดั

 12,225,000 บาท

 บริษัท โกลบอล ว ีเมดิคอล 

จ ากดั

 12,212,500 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 035/2561

ลว. 16 พฤศจกิายน 2560

      488,500

   21  น้ ายารักษาสมดุลการไหลของตะกอน

ปัสสาวะ 

จ านวน 50,000 คร้ัง

           1,290,000        1,290,000  ประกวดราคา

(e-bidding)

 1.บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั

 1,285,000 บาท

2.บริษัท คิว.เอส.อนิเตอร์เนชั น

แนล จ ากดั 1,290,000 บาท

 บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง 

จ ากดั 

1,285,000 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 036/2561

16 พฤศจกิายน 2560

        64,250

   22 สารหนืดคอนดรอยทิน ซัลเฟต+

โซเดียมไฮยาลูโรเนต 

จ านวน 1,500 กล่อง

           2,638,620        2,638,620  ประกวดราคา

(e-bidding)

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เมด็ดิกา้ 

(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอราคา 

2,638,620 บาท

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เมด็ดิกา้ 

(ประเทศไทย) จ ากดั เสนอ

ราคา 2,638,620 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 037/2561

17 พฤศจกิายน 2561

      263,862

   23  ชดุน้ ายาตรวจการแขง็ตัวของเลือด 

จ านวน 2 ชนิด

           2,600,000        2,600,000  ประกวดราคา

(e-bidding)

 บริษัท เมด-วนั จ ากดั

2,600,000 บาท

 บริษัท เมด-วนั จ ากดั

2,600,000 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 038/2561

17 พฤศจกิายน 2560

      260,000

   24  น้ ายาส าหรับตรวจหาเชื้อไวรัสตับ

อกัเสบซี (HCV), ไวรัสเอดส์ (HIV) และ

ไวรัสตับอกัเสบบี (HBV)

 จ านวน 5 ชนิด

           6,860,940        6,860,940  ประกวดราคา

(e-bidding)

 1.บริษัท อาร์เอน็ดี ไดแอกโน

สติกส์ จ ากดั 5,949,800 บาท

2.บริษัท โค อนิเตอร์ เทรด จ ากดั

 6,030,300 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดรัก เทสท์

ต้ิง 7,100,520 บาท

 บริษัท อาร์เอน็ดี ไดแอกโน

สติกส์ จ ากดั 5,949,800 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 039/2561

17 พฤศจกิายน 2560



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   25 กล้องวงจรปิด + ชดุคอมพิวเตอร์แสดงผล                50,000            50,000 เฉพาะเจาะจง

 (ราคาไมเ่กนิ 5 แสนบาท)

บริษัท ซี.ซี. คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม 

จ ากดั เสนอราคา 50,000 บาท

บริษัท ซี.ซี. คอมพิวเตอร์ ซิส

เต็ม จ ากดั เสนอราคา 

50,000 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

PR61020115

ลว. 20 พฤศจกิายน 2560

   26 นมส าหรับทารกคลอดปกติ เอส26 เอสเอ            10,631.52        10,631.52 เฉพาะเจาะจง

 (ราคาไมเ่กนิ 5 แสนบาท)

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

 จ ากดั เสนอราคา 10,631.52 

บาท

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ

ไทย) จ ากดั เสนอราคา 

10,631.52 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

Q761020019

ลว. 22 พฤศิจกายน 2560

   27  น้ ายาส าหรับตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง

และอื นๆ จ านวน 6 ชนิด

           4,881,260        4,881,260  ประกวดราคา

(e-bidding)

 1.บริษัท อาร์เอน็ดี ไดแอกโน

สติกส์ จ ากดั

2,949,000 บาท

2.บริษัท พี ซี แอล โฮลด้ิง จ ากดั

4,105,400 บาท

3. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดรัก เทสท์ต้ิง

4,166,794 บาท

 บริษัท อาร์เอน็ดี ไดแอกโน

สติกส์ จ ากดั 2,949,000 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 039/2561

17 พฤศจกิายน 2560

   28  Blede Electrod 120 mm.  หัวจี้ห้าม

เลือด

                8,400              8,400 เฉพาะเจาะจง

 (ราคาไมเ่กนิ 5 แสนบาท)

 บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากดั เสนอราคา 8,400 

บาท

 บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล 

ซัพพลาย จ ากดั เสนอราคา 

8,400 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

 PK62020058

ลว. 20 พฤศจกิายน 2560



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   29 เตียงแทรกสแตนเลส               จ านวน

 ๖๐ เตียง

           1,110,000        1,110,000  สอบราคา 1.บริษัท กรุงเทพครุภณัฑ์

เวชภณัฑ์ จ ากดั 798,000 บาท 

2.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั   คังวอณ 

(ประเทศไทย)  828,180 บาท    

 3.บริษัท แอมเมท เอน็จเินียริ ง 

จ ากดั 918,000 บาท 

4.บริษัท เอเซียโปร ซัพพลายส์ 

จ ากดั  1,089,000 บาท         

5.บริษัท ยเูรกา้ อนิเตอร์เทรด 

จ ากดั 1,020,780บาท 

6.ร้าน อบุลการโครเมี ยม  

1,118,691.60 บาท

 บริษัท กรุงเทพครุภณัฑ์

เวชภณัฑ์ จ ากดั/ราคาที ซ้ือ 

798,000 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

040/2561

ลว. 22 พฤศจกิายน 2560

     312,000

   30 ชั้นวางของเอนกประสงค์ 3 ชั้นมล้ีอ                10,800            10,800  เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกนิ 5 แสนบาท)

ร้าน อบุลการดครเมี ยม เสนอ

ราคา 10,800 บาท

ร้าน อบุลการดครเมี ยม เสนอ

ราคา 10,800 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

PR61020113

ลว. 22 พฤศจกิายน 2560

   31 เครื องชว่ยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร

และความดัน  จ านวน 1 เครื อง

             850,000          850,000 สอบราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอม ดี อ ี

เสนอราคา 847,000 บาท 

2. บริษัท เกทเวย ์เฮลท์แคร์ 

จ ากดั เสนอราคา 843,000 บาท

 บริษัท เกทเวย ์เฮลท์แคร์ 

จ ากดั เสนอราคา 843,000 

บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

041/2561

ลว. 23 พฤศจกิายน 2560

   32  โคมไฟฉกุเฉนิชนิด 2 ดวง                 1,390              1,390  เฉพาะเจาะจง (ราคาไม่

เกนิ 5 แสนบาท)

 หจก. อบุลแสงถาวรอเิล็คดทร

นิคส์ - ไฟฟ้า เสนอราคา 1,390 

บาท

 หจก. อบุลแสงถาวรอเิล็ค

ดทรนิคส์ - ไฟฟ้า เสนอราคา

 1,390 บาท

 มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

 PR61020114

ลว. 23 พฤศจกิายน 2560



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   33 ท่อไตเทียมชนิดปลายเปิดขา้งเดียว 

Interal Ureter Stent 26 m.No.4.8 

จ านวน 300 เส้น

             538,800          538,800 ประกวดราคา

(e-bidding)

บริษัท อนิเตอร์ เมดิคอล จ ากดั

540,000 บาท

บริษัท อนิเตอร์ เมดิคอล 

จ ากดั

511,860 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

043/2561

23 พฤศจกิายน 2560

   34 ท่อไตเทียมชนิดปลายเปิดขา้งเดียว 

Interal Ureter Stent 26 cm.No.6 

จ านวน 650 ชิ้น

1167400 1167400 ประกวดราคา

(e-bidding)

๑.บริษัท อนิเตอร์ เมดิคอล จ ากดั

1,170,000 บาท

บริษัท อนิเตอร์ เมดิคอล 

จ ากดั

1,109,030 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

043/2561

23 พฤศจกิายน 2560

   35 สายสวนระบายปัสสาวะจากกระเพาะ 

ปัสสาวะผ่านทางหน้าท้อง (PCN cath 

No.12) จ านวน 400 ชิ้น

             878,800          878,800  ประกวดราคา

(e-bidding)

๑.บริษัท อนิเตอร์ เมดิคอล จ ากดั

834,860 บาท

บริษัท อนิเตอร์ เมดิคอล 

จ ากดั

834,860 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

043/2561

230พฤศจกิายน 2560

   36 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ                14,900            14,900 เฉพาะเจาะจง

 (ราคาไมเ่กนิ 5 แสนบาท)

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ 14,900 บาท

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

14,900 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

PR61020111

ลว. 22 พฤศจกิายน 2560

   37 จอคอมพิวเตอร์                 3,690              3,690 เฉพาะเจาะจง

 (ราคาไมเ่กนิ 5 แสนบาท)

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ 3,690 บาท

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

3,690 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

PR61020109

ลว. 22 พฤศจกิายน 2560

   38 เกา้อี้ส านักงาน                 5,100              5,100 เฉพาะเจาะจง

 (ราคาไมเ่กนิ 5 แสนบาท)

ร้าน ศรีอปุลีสาน เฟอร์นิเจอร์ 

เสนอราคา 5,100 บาท

ร้าน ศรีอปุลีสาน เฟอร์นิเจอร์

 เสนอราคา 5,100 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

PR61020110

ลว. 22 พฤศจกิายน 2560



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   39 1. เครื องปร้ินเตอร์เลเซอร์

2. เครื องสแกนเนอร์

6200 6200 เฉพาะเจาะจง

 (ราคาไมเ่กนิ 5 แสนบาท)

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอรืวสิ 6,200 บาท

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอรืวสิ 

6,200 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

PR61020124

ลว. 23 พฤศจกิายน 2560



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   40 เครื องสแกนบาร์โค๊ด                 4,000              4,000 เฉพาะเจาะจง

 (ราคาไมเ่กนิ 5 แสนบาท)

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ 4,000 บาท

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

4,000 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

PR61020127

ลว. 23 พฤศจกิายน 2560

   41 เครื องปร้ินเตอร์เลเซอร์ขาวด า                47,400            47,400 เฉพาะเจาะจง

 (ราคาไมเ่กนิ 5 แสนบาท)

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอราคา 

47,400 บาท

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอราคา 47,400 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

PR61020126

ลว. 24 พฤศจกิายน 2560

   42 1. เครื องปร้ินเตอร์เลเซอร์ 

2. ปร้ินเตอร์หัวเขม็แคร่ส้ัน

               10,700            10,700 เฉพาะเจาะจง

 (ราคาไมเ่กนิ 5 แสนบาท)

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ 10,700 บาท

หจก. อบุลคอมพิวเตอร์ 

แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ 

10,700 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

PR61020125

ลว. 24 พฤศจกิายน 2560

   43 ชดุน้ ายาตรวจวดัระดับสารเคมแีละ

ภมูคุ้ิมกนัในสิ งส่งตรวจส าหรับระบบ

จดัการและตรวจวเิคราะห์สิ งส่งตรวจ

แบบอตัโนมติั (Total lab automation) 

จ านวน 31 ชนิด

         22,728,726      22,728,726 ประกวดราคา

(e-bidding)

1.บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากดั 

13,555,830 บาท

2.บริษัท แอลเอฟ เอเชยี 

(ประเทศไทย) จ ากดั

14,789,000 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ดรัก เทสท์ต้ิง

21,198,626 บาท

บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ 

จ ากดั 

13,555,830 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้องครบถว้น

 และเป็นผู้

เสนอราคาต  าสุด

044/2561

ลว. 27 พฤศจกิายน 2560

   44 เครื องขึ้นรูปส าหรับกายอปุกรณ์เสริม 

จ านวน 1 เครื อง

             260,000          260,000  สอบราคา 1.บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อสีต์ 

เอเชยี จ ากดั 259,200 บาท 

2.บริษัท ซิสเต็ม คอนเนคเตอร์ 

จ ากดั  260,000 บาท

 บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ 

อสีต์ เอเชยี จ ากดั/ราคาที ซ้ือ

 255,000 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

045/2561

ลงวนัที  29 พฤศจกิายน 

2560

         5,000



ล ำดบั
ที่

งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้ับคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่
คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่สญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

มูลค่ำของแถม ประหยดัได้

   45 เครื องดูดสูญญากาศ จ านวน 1 เครื อง              270,000          270,000  สอบราคา 1.บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ อสีต์ 

เอเชยี จ ากดั 269,000 บาท 

2.บริษัท ซิสเต็ม คอนเนคเตอร์ 

จ ากดั 270,000 บาท

 บริษัท ออตโต บ๊อก เซาท์ 

อสีต์ เอเชยี จ ากดั/ราคาที ซ้ือ

 269,000 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

045/2561

ลงวนัที  29 พฤศจกิายน 

2560

         1,000

   46 ชดุเครื องมอืผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง 

จ านวน ๓ ชดุ

             825,000          825,000  ประกวดราคา 1.บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากดั 801,000 บาท 

2.บริษัท แบรนด์ เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากดั  101,150 บาท      

                

บริษัท สุวรรณ เมดิคอล ซัพ

พลาย จ ากดั/ราคาที ซ้ือ 

800,001 บาท

มคุีณสมบัติ

ถกูต้อง

ครบถว้นและ

เป็นผู้เสนอ

ราคาต  าสุด

046/2561

ลงวนัที  29 พฤศจกิายน 

2560

       24,999


