
ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

1 ขอบล้ินหัวใจชนิดไมทรัล               17,900              17,900 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เทคโนเมดิคัล 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

17,900 บำท

บริษัท เทคโนเมดิคัล 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

17,900 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PY61060327

ลว. 23 มีนำคม 2561

2 สำยสวนเส้นเลือดใหญ ่3 ทำง                 9,940              99,440 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไอดีเอส เมดิ

คอล วสีเต้มส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 99,440 

บำท

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล

 วสีเต้มส์ (ประเทศไทย)

 จ ำกัด เสนอรำคำ 

99,440 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061334

ลว. 23 มีนำคม 2561

3 ท๊อปเดรสซ่ิงขนำด 5x11"               99,000              99,000 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัทไบโอคอททอน 

จำกัด 99,000 บำท

บริษัทไบโอคอททอน 

จำกัด 99,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061121

ลว. 5 มีนำคม 2561

4 ก๊อสสเตอร์ไรด์ 3x4 นิ้ว (บรรจ ุ3 

ผืน/ซอง)

              75,000              75,000 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัทไบโอคอททอน 

จำกัด 75,000 บำท

บริษัทไบโอคอททอน 

จำกัด 75,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061131

ลว. 5 มีนำคม 2561

5 ชุดดึงศรีษะผู้ป่วย Gradner well 

traction tong

              96,000              96,000 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก.เอ็น แอนด์ ที 

เมดิทอป (2007) 

เสนอรำคำ 96,000 

บำท

หจก.เอ็น แอนด์ ที 

เมดิทอป (2007) เสนอ

รำคำ 96,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061136

ลว. 5 มีนำคม 2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งใน เดือน มีนำคม ปี  2561  (งำนจดัซ้ือ)

โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์ อุบลรำชธำนี



ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

6 เกลือโซเดียมคลอไรด์                 4,500                4,500 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เออร์วงิ คอรื

ปอเรชั่น จ ำกัด เสนอ

รำคำ 4,500 บำท

บริษัท เออร์วงิ คอรื

ปอเรชั่น จ ำกัด เสนอ

รำคำ 4,500 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061148

ลว. 6 มีนำคม 2561

7 นมส ำหรับทำรกคลอดปกติ เอส 26 

เอสเอ

              10,632              10,632 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 10,631.52

 บำท

บริษัท เดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 10,631.52 

บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

Q761060040

ลว. 8 มีนำคม 2561

8 1. เข็ม I.V Catheter เบอร์ 16 

2. เข็ม I.V Catheter เบอร์ 18

3. เข็ม I.V Catheter เบอร์ 20

4. เข็ม I.V Catheter เบอร์ 24

5. เข็ม I.V Catheter เบอร์ 22

              43,475              43,475 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัทเจ เอส วชิั่น 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

43,475 บำท

บริษัทเจ เอส วชิั่น 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

43,475 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061189

ลว. 9 มีนำคม 2561

9 โทรทัศน์สี จอแบน ขนำด 32 นิ้ว               24,000              24,000 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลแสงถำวร

อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 

เสนอรำคำ 24,000 

บำท

หจก. อุบลแสงถำวร

อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 

เสนอรำคำ 24,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61050218

ลว. 15 มีนำคม 2561

10 1. คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล

ทั่วไป 

2. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

              42,100              42,100 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบล

คอมพิวเตอร์ แอนด์ เล

เทคอมเซอร์วสิ เสนอ

รำคำ 42,100 บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เลเทคอม

เซอร์วสิ เสนอรำคำ 

42,100 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61050223

ลว. 15 มีนำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

11 เคร่ืองโทรสำร               12,500              12,500 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. ล้ ำฟ้ำ โอเอ 

แอนด์สเตชั่นเนอร่ี 

เสนอรำคำ 12,500 

บำท

หจก. ล้ ำฟ้ำ โอเอ 

แอนด์สเตชั่นเนอร่ี 

เสนอรำคำ 12,500 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61050209

ลว. 15 มีนำคม 2561

12 1. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

2. คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋ำหิ้ว

              72,680              72,680 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบล

คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอรำคำ 72,680 

บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอรำคำ 

72,680 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61050225

ลว. 15 มีนำคม 2561

13 1. โคมไฟฉุกเฉินชนิด 2 ดวง

2. โทรศัพท์ไร้สำย

3. โทรศัพท์แบบกด

              17,370              17,370 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลแสงถำวร 

อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้ำ 

เสนอรำคำ 17,370 

บำท

หจก. อุบลแสงถำวร 

อิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้ำ 

เสนอรำคำ 17,370 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61050217

ลว. 15 มีนำคม 2561

14 1. เคร่ืองกรองน้ ำ 3 ท่อ

2. เคร่ืองท ำน้ ำเย็น

              19,000              19,000 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบลแสงถำวร

อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 

เสนอรำคำ 19,000 

บำท

หจก. อุบลแสงถำวร

อิเล็คโทรนิคส์-ไฟฟ้ำ 

เสนอรำคำ 19,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61050215

ลว. 15 มีนำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

15 ประกวดรำคำจำ้งจำ้งเหมำซ่อมลิฟท์

โดยสำรอำคำรอำยุรกรรม ๘ ชั้น 

จ ำนวน ๒ เคร่ือง

            872,000            872,000 ประกวดรำคำ (e-bidding) รำยกำรที่ 1

1. บริษัท ไอบีซี.

เทคนิคอล ลิฟต์ เสนอ

รำคำ 395,000 บำท

2.บริษัท เวอร์ติคัล 

ทรำฟฟิค จ ำกัด ะ

เสนอรำคำ 414,000 

บำท

รำยกำรที2่

1. บริษัท ไอบีซี.

เทคนิคอล ลิฟต์ เสนอ

รำคำ 398,000 บำท

2.บริษัท เวอร์ติคัล 

ทรำฟฟิค จ ำกัด เสนอ

รำยกำรที่ 1

1. บริษัท ไอบีซี.เทคนิค

อล ลิฟต์ เสนอรำคำ 

393,000บำท

รำยกำรที2่

1. บริษัท ไอบีซี.เทคนิค

อล ลิฟต์ เสนอรำค

393,000บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

15/2561 

ลว. 19 มีนำคม 2561

             -   

16 1. ตู้เหล็กแบบบำนทึบเล่ือน 4 ฟุต 

2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ +CPU

              29,260              29,260 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน  ต้ังซุ่นเส่ง

เฟอร์นิเจอร์ เสนอ

รำคำ 29,260 บำท

ร้ำน  ต้ังซุ่นเส่ง

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

29,260 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61050228

ลว. 19 มีนำคม 2561

17 เคร่ืองปรับอำกำศแบบต้ัง / แขวน 

ขนำด 1CCU

              23,000              23,000 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำนวมันำแอร์ เสนอ

รำคำ 23,000 บำท

ร้ำนวมันำแอร์ เสนอ

รำคำ 23,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61050248

ลว. 19 มีนำคม 2561

18 1. คอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1

2. เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ 

3. เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ ขำวด ำ

              36,500              36,500 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบล

คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอรำคำ 36,500 

บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอรำคำ 

36,500 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61050224

ลว. 19 มีนำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

19 ตู้เส้ือผ้ำ 3 บำนเล็ก                 9,597                9,597 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน  ต้ังซุ่นเส่ง

เฟอร์นิเจอร์ เสนอ

รำคำ9,597 บำท

ร้ำน  ต้ังซุ่นเส่ง

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ

9,597 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61050247

ลว. 19 มีนำคม 2561

20 1. โต๊ะท ำงำนเหล็กขนำด 4 ฟุต

2. โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์ 80 ซม.

3. ตู้เต้ียไม้บำนเปิด

              12,520              12,520 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

ร้ำน ต้ังซุ่นเส่ง

เฟอร์นิเจอร์ เสนอ

รำคำ 12,520 บำท

ร้ำน ต้ังซุ่นเส่ง

เฟอร์นิเจอร์ เสนอรำคำ 

12,520 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61060257

ลว. 21 มีนำคม 2561

21 เคร่ือขัดพื้นไฟฟ้ำ ขนำด 18 นิ้ว               56,000              56,000 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เจนเทรดด้ิง 

เรียลซัพพลำย จ ำกัด 

เสนอรำคำ 56,000 

บำท

บริษัท เจนเทรดด้ิง 

เรียลซัพพลำย จ ำกัด 

เสนอรำคำ 56,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61060253

ลว. 21 มีนำคม 2561

22 รถเข็น 1 ชั้น ล้อยำง                 2,200                2,200 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไซกำ เมดิค 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

2,200 บำท

บริษัท ไซกำ เมดิค 

จ ำกัด เสนอรำคำ 2,200

 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61060256

ลว. 21 มีนำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

23 จำ้งก่อสร้ำงอำคำรผู้ป่วยนอก - 

อุบัติเหตุ เป็นอำคำร คสล.๔ ชั้น 

พื้นที่ใช้สอยประมำณ ๕,๖๐๐ ตำรำง

เมตร โรงพยำบำลสรรพสิทธปิระสงค์

 ต ำบลแจระแม อ ำเภอเมือง

อุบลรำชธำนี จงัหวดัอุบลรำชธำนี ๑

 หลัง พร้อมถมดิน ด้วยวธิปีระกวด

รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

97,976,000.00    รำยละเอียด/

แก้ไข   ข้อมูลสำระส ำคัญในสัญญำ 

 อนุมัติ  อนุมัติ

  54014000351  ประกวดรำคำ

จำ้งก่อสร้ำงอำคำรผู้ป่วยใน 7 ชั้น 

และชั้นจอดรถใต้ดินเป็นอำคำร 

คสล. 8 ชั้น (คร้ัง 2)

       102,000,000       103,540,500 ประกวดรำคำ (e-bidding) 1.หจก.ศิริมหำชัย 

เสนอรำคำ 

103,500,000          

  2.หจก.เขื่องในวสัดุ 

เสนอรำคำ 

103,200,000 บำท    

 3. หจก.อุบลมนตรี

ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 

103,540,000 บำท

หจก.เขื่องในวสัดุ เสนอ

รำคำ 102,000,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

16/2561 

ลว. 22 มีนำคม 2561

   1,540,500

24 ประกวดรำคำจำ้งบ ำรุงรักษำ

เคร่ืองตรวจสวนหัวใจชนิด ๒ ระนำบ

 ยี่ห้อ PHILIPS เลขครุภัณฑ์ 

๖๕๑๕-๐๓๘-๐๐๐๙/๐๐๐๑/

๒๕๕๘ ID๖๕๐๔๐ ติดต้ัง ณ ห้อง

ตรวจสวนหัวใจ

          1,123,000          1,123,000 ประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์  

(e-bidding)

2. หจก.ณชัยรุ่งเรือง 

เสนอรำคำ 1,970,00 

บำท                     

         3. หจก.สุริยำ

ขนส่งอุบล เสนอรำคำ

 1,980,00 บำท

บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด  เสนอรำคำ

 1,123,000บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

17/2561

 ลว. 22 มีนำคม 2561

        18,000.00



ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

30 ตู้เหล็ก 2 บำน จ ำนวน 47 ตู้             138,650            138,650 เฉพำะเจำะจง 1.ร้ำนต้ังซุ่นเส่ง

เฟอร์นิเจอร์ เสนอ 

133,950 บำท     

2.ร้ำนศรีอุปลีสำน

เฟอร์นิเจอร์ เสนอ 

138,650 บำท   

3.บริษัท เจริญใจดี เท

รดด้ิง 1988 จ ำกัด 

เสนอ 150,400 บำท

ร้ำนต้ังซุ่นเส่ง

เฟอร์นิเจอร์ เสนอ 

133,950 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

       087/2561           

ลว. 21 มีนำคม 2561

         4,700

31 1. Sodium citrate tube 

(13x75mm)

2. SST gel tube (13x75mm)

              79,700              79,700 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

79,700 บำท

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำ 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

79,700 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061317

ลว. 21 มีนำคม 2561

32 1. ป้ำยผู้ข้อมือพลำสติกผุ้ใหญำ่สีฟ้ำ

2. ป้ำยผู้ข้อมือพลำสติกทำรกสีฟ้ำ

3. หมวกคลุมผมกระดำษหญงิ

              97,968              97,968 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

หจก. เอ็น แอนด์ ที 

เมดิทอป (2007) 

เสนอรำคำ 97,968 

บำท

หจก. เอ็น แอนด์ ที 

เมดิทอป (2007) เสนอ

รำคำ 97,968 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061320

ลว. 21 มีนำคม 2561

33 เรดิ-แวดเดรนดีสโพลซิเบิ้ล               96,800              96,800 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ทริมเมอร์ 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

96,800 บำท

บริษัท ทริมเมอร์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 96,800 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061321

ลว. 21 มีนำคม 2561

34 1. สำยชัคชั่นเบอร์ 16 

2. สำยชัคชั่นเบอร์ 12 

3. สำยชัคชั่นเบอร์ 10 

4. สำยชักชั่น เบอรื 8 

5. สำยซักชั่น เบอร์ 6

              97,020              97,020 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท พ.ีพีเอส. 

ฮอทพิทอล ซัพพลำย 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

97,020 บำท

บริษัท พ.ีพีเอส. 

ฮอทพิทอล ซัพพลำย 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

97,020 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061322

ลว. 21 มีนำคม 2561



ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

35 สำยซัคชั่นเบอร์ 14               99,330              99,330 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท พ.ีพ.ีเอส 

ฮอสพิทอล ซัพพลำย 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

99,330 บำท

บริษัท พ.ีพ.ีเอส 

ฮอสพิทอล ซัพพลำย 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

99,330 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061325

ลว. 21 มีนำคม 2561

36 Repeater pump tube set vent               26,964              26,964 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำจ

 กัด เสนอรำคำ 

26,964 บำท

บริษัท ซิลลิค ฟำร์มำจ 

กัด รำคำซ้ือ 26,964 

บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061337

ลว. 23 มีนำคม 2561

37 ก๊อสพับ 4"x4" 8ชั้น มีแถบ x-ray 

ปลอดเชื้อ 10 ชิ้น

              56,000              56,000 เฉพำะเจำะจง

(วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไทก๊อส จ ำกัด 

เสนอรำคำ 56,000 

บำท

บริษัท ไทก๊อส จ ำกัด 

เสนอรำคำ 56,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061343

ลว. 23 มีนำคม 2561

38 เคร่ืองฟังเสียงหัวใจของทำรกใน

ครรภ์ (Doptone) ยี่ห้อ natus รุ่น 

IMEXDOP CT+ จ ำนวน 6 เคร่ือง

            450,000            450,000 ประกวดรำคำ     

e-bidding

1.บริษัท ไพรม์ เมดิ

คอล จ ำกัด เสนอรำคำ

 438,000 บำท

2.บริษัท วแีคร์เมดิคอล

เซอร์วสิ จ ำกัด  เสนอ

รำคำ 254,542 บำท

บริษัท วแีคร์เมดิคอล

เซอร์วสิ จ ำกัด  /รำคำที่

ซ้ือ 254,542 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

088/2561

ลว. 21 มีนำคม 2561

39 เคร่ืองสแกนเนอร์ควำมเร็วสูง 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

            108,500            108,500 เฉพำะเจำะจง 1.หจก.ล้ ำฟ้ำ โอเอ 

แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี 

เสนอ 100,000 บำท

2.หจก.อุบลคอมเวลิด์ 

เสนอ 101,650 บำท

หจก.ล้ ำฟ้ำ โอเอ แอนด์

 สเตชั่นเนอร่ี เสนอ 

100,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

      089/2561        ลว.

 23 มีนำคม 2561

         8,500



ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

40 1. เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์

2. เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์

              21,200              21,200 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบล

คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอรำคำ 21,200 

บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอรำคำ 

21,200 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61060261

ลว. 26 มีนำคม 2561

41 ก๊อส พับ 3x4"               98,800              98,800 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ไบโอคอททอน

 จ่ ำกัด เสนอรำคำ 

98,800 บำท

บริษัท ไบโอคอททอน 

จ่ ำกัด เสนอรำคำ 

98,800 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061363

ลว. 26 มีนำคม 2561

42 ถุงมือ Disposable เบอร์ S               96,000              96,000 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรด

ด้ิง จ ำกัด เสนอำรำคำ

 96,000 บำท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ำกัด เสนอำรำคำ 

96,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061351

ลว. 26 มีนำคม 2561

43 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล

ทั่วไป

              68,700              68,700 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

หจก. อุบล

คอมพิวเตอร์ แอนด์ 

เทเลคอมเซอร์วสิ 

เสนอรำคำ 68,700 

บำท

หจก. อุบลคอมพิวเตอร์

 แอนด์ เทเลคอม

เซอร์วสิ เสนอรำคำ 

68,700 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PR61060262

ลว. 26 มีนำคม 2561

44 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจพร้อม

ระบบประมวลผลขนำดกระดำษ

บันทึกแบบTherma ไม่น้อยกวำ่ A4

 จ ำนวน 3 เคร่ือง

            360,000            360,000 ประกวดรำคำ     

e-bidding

1. บริษัท ไพรม์ เมดิ

คอล  จ ำกัด   เสนอ

รำคำ 354,000 บำท

2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

เอโอ เมดิคอลแอนด์

ซัพพลำย เสนอรำคำ 

272,940 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอโอ 

เมดิคอลแอนด์ซัพพลำย

 /รำคำที่ซ้ือ  272,940 

บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

090/2561

ลว. 27 มีนำคม 2561

                  -          87,060



ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

45 ชุดแปลงสัญญำณเอกซเรย์ดิจติอล 

ขนำด 14x17 นิ้ว ชนิดไร้สำย พร้อม

ชุดคอมพิวเตอร์ส ำหรับชุดควบคุม

เอกซเรย์ จ ำนวน ๑ เคร่ือง

          1,600,000          1,600,000 ประกวดรำคำ     

e-bidding

1. บริษัท ไอดีเอส 

เมดิคอล ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

1,5880,000 บำท 

2.บริษัท เมดิคอล อิน

โนเวชั่น จ ำกัด   

1,597,500 บำท

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล

 ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)

 จ ำกัด /รำคำที่ซ้ือ 

1,5880,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

091/2561

ลว. 27 มีนำคม 2561

       12,000

46 เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่น้ ำหนักเบำ 

ขนำดไม่น้อยกวำ่ ๑๐๐ ma    

จ ำนวน ๑ เคร่ือง

          1,300,000          1,300,000 ประกวดรำคำ     

e-bidding

1. บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอ

เท็ค  จ ำกัด 

1,236,800 บำท 

2.บริษัท เอ็กซ์-ล้ิง 

เมดิคอล จ ำกัด  

1,247,780 บำท    

3.บริษัท ฮอลพิเมดิคัล

 ซิสเต็มส์ จ ำกัด

1,275,000 บำท

 บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค

  จ ำกัด/รำคำที่ซ้ือ 

1,236,800 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

092/2561  

ลว. 27 มีนำคม 2561

       63,200

47 เตียงไฟฟ้ำ จ ำนวน 14 เตียง             980,000            980,000 ประกวดรำคำ     

e-bidding

1.บริษัท ยูนิเวอร์แซล

 ควอลิต้ี  จ ำกัด 

980,000 บำท 

2.บริษัท กู๊ดววิ อินสตรู

เมนท์ จ ำกัด  

1,022,000 บำท     

3.บริษัท สิทธผิล

กำรแพทย์ จ ำกัด

1,050,000 บำท

 บริษัท ยูนิเวอร์แซล 

ควอลิต้ี  จ ำกัด/รำคำที่

ซ้ือ 980,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

093/2561 

 ลว. 27  มีนำคม 2561

        30,000.00



ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

48 ชุดทดสอบแยกชนิดเชื้อแบคทีเรีย

และทดสอบควำมไวต่อยำปฏิชีวนะ

ของเชื้อในเคร่ืองตรวจวเิครำะห์

อัตโนมัติ (Automated 

Identification & Susceptibility 

Testing System) จ ำนวน ๕ ชนิด

          2,655,740          2,655,740 ประกวดรำคำ (e-bidding) 1. บริษัท เฮลธแ์คร์ 

อำร์ อัส จ ำกัด 

๒,๖๒๔,๔๙๖ บำท

2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

คลีนิคอลไดแอกโน

สติคส์

๓,๙๕๔,๐๐๐ บำท

บริษัท เฮลธแ์คร์ อำร์ 

อัส จ ำกัด 

๒,๔๓๘,๒๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

 และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

094/2561

ลว. 27 มีนำคม

2561

      123,580.00

49 Truwave pressure transducer               99,000              99,000 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ไลฟื

ไวเอ็นซ์ (ประเทศไทย)

 จ ำกัด เสนอรำคำ 

99,000 บำท

บริษัท เอ็ดวำร์ดส์ไลฟืไว

เอ็นซ์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

99,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

 และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061374

ลว. 29 มีนำคม 2561

50 1. เคร่ืองช่วยกำรเต้นของหัวใจถำวร

ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวปรับ

อัตรำกำรเต้นอันดนมัติ

2. สำยเคร่ืองช่วยกระตุ้นหัวใจชนิด

ถำวร

              68,350              68,350 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท บอสตัน ไซ

เอนทิฟิค (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด เสนอรำคำ

 68,350 บำท

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิ

ฟิค (ประเทศไทย) จ ำกัด

 เสนอรำคำ 68,350 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

 และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PY61060338

ลว.30 มีนำคม 2561

51 สำยสวนชนิด 2 ท่อ แบบถำวร               10,500              10,500 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท เมดิทอป จ ำกัด

 เสนอรำคำ 10,500 

บำท

บริษัท เมดิทอป จ ำกัด 

เสนอรำคำ 10,500 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

 และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

QO61060280

ลว. 30 มีนำคม 2561

52 สีย้อม Wright Giemsa stain 

จ ำนวน ๖๐๐ ชุด

          2,655,740          2,655,740 ประกวดรำคำ (e-bidding) 1. บริษัท วำยดี ไดซ์

นอสติคส์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด 

876,000 บำท

2.บริษัท ไลฟ์ ไอ-เทค 

จ ำกัด 990,000 บำท

บริษัท วำยดี ไดซ์นอ

สติคส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกัด 876,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

 และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

095/2561

ลว. 27 มีนำคม

2561

      269,200.00



ล ำดับ

ที่
งำนที่จดัซ้ือจดัจำ้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือ

จำ้ง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวนัที่สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง
มูลค่ำของแถม ประหยัดได้

53 สำยสวนขยำยหลอดเลือดแดงใหญ่

เอออร์ต้ำขดลวดหุ้มกรำฟท์ (Aortic 

stent graft) จ ำนวน ๒ ชุด

            445,800            448,500 ประกวดรำคำ     

e-bidding

 - บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำ  

๔๔๕,๘๐๐ บำท

 - บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เป็นเงินจ ำนวน  215,0

๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

096/2561 

ลว. 30 มีนำคม 2561

54 Syringe Disposable 5 C.C               96,000              96,000 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท โอเร็กซ์ เทรด

ด้ิง จ ำกัด เสนอำรำคำ

 96,000 บำท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง 

จ ำกัด เสนอำรำคำ 

96,000 บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

PJ61061400

ลว. 30 มีนำคม 2561

55 นมส ำหรับทำรกคลอดปกติ เอส 26 

เอสเอ

            6,127.89            6,127.89 เฉพำะเจำะจง (รำคำไม่

เกิน 5 แสนบำท)

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 6,127.89 

บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 6,127.89 

บำท

มีคุณสมบัติ

ถูกต้องครบถ้วน

และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

Q760060022

ลว. 31 มีนำคม 2561


