
ล ำดบั งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจ้ำง รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำทีเ่สนอ
(บำท)

ผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกและ
รำคำทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

ของแถม

1 เคร่ืองก ำเนิดแสงพร้อมจอมอนิเตอร์ 
ของชุดผ่ำตัดส่องกล้องในโพรงจมูก
และฐำนกระโหลก

   3,500,000  3,500,000 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1. บ. โกสินทร์เวชภัณฑ์จ ำกดั/
เสนอ 3,400,000 บำท
2. บริษัท มำร์ธำ กรุ๊ป  จ ำกดั /
เสนอ 3,500,000  บำท

บริษัท โกสินทร์ เวชภัณฑ์
 จ ำกดั/รำคำที่ซ้ือ 
3,500,000  บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

447/2559 
ลงวันที่ 1 ส.ค.
2559

2 ตู้อบเด็กแบบเคล่ือนยำ้ยชนิดวัดควำม
เขม้ขน้ของออกซิเจนได้ 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

      790,000      790,000 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1. บริษัท เตียวฮงสีลม  จ ำกดั 
789,000 บำท    2. บริษัท 
ร่วมรวมไทย เทรดด้ิง จ ำกดั  
789,500 บำท

บริษัท เตียวฮงสีลม  
จ ำกดั /รำคำที่ซ้ือ 
789,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

460/2559 
ลงวันที่ 16
สิงหำคม  
2559

3 เคร่ืองนับเม็ดยำ จ ำนวน 1 เคร่ือง       385,000      385,000 ตกลงรำคำ 1. ร้ำน เจริญชัยเกยีรติ ซัพ
พลำย 385000 บำท 2.  ห้ำง
หุน้ส่วนจ ำกดั โบอิ้ง ไซแอนติฟิค
 502,900 บำท

ร้ำน เจริญชัยเกยีรติ ซัพ
พลำย/รำคำที่ซ้ือ 
380,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

461/2559 
ลงวันที่ 29 
สิงหำคม  
2559

4 เคร่ืองไนตริกออกไซต์ส ำหรับรักษำ
ทำงระบบหำยใจ พร้อมเคร่ืองควบคุม
กำรจำ่ยอตัโนมัติและแสดงผล

    2,500,000   2,500,000 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๑. บริษัท  สู่ฝัน เมดิคอล จ ำกดั 
เสนอรำคำ 2,480,000 บำท 
๒. บริษัท จนุนิเมด เซอร์วิสเซส 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั เสนอรำคำ 
2,499,900 บำท

บริษัทสู่ ฝัน เมดิคอล/
รำคำที่ซ้ือ 2,470,000 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

472/2559 
ลงวันที่ 26 
สิงหำคม  
2559

5 เคร่ืองผลิตอำกำศอดัทำงกำรแพทย ์
พร้อมอปุกรณ์และติดต้ัง

      499,600      499,600 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๑.บริษัท เอสพี เมดิคัล ซิสเท็ม 
เซอร์วิส จ ำกดั  เสนอรำคำ  
499,6๐๐  บำท 
2. หจก เอม็ อ ีลำนนำ เซอร์วิส 
 เสนอรำคำ  599,2๐๐  บำท

บริษัท เอสพี เมดิคอล ซิส
เท็ม เซอร์วิส จ ำกดั/
รำคำที่ซ้ือ 495,000 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

473/2559 
ลงวันที่ 26 
สิงหำคม  
2559

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน สิงหำคม 2559
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วันที่ 31 สิงหำคม  2559



6 เคร่ืองสูบน้ ำแรงดันสูง ขนำด 5 
แรงม้ำ 3 กโิลวัต จ ำนวน 2 เคร่ือง

      128,400      128,400 ตกลงรำคำ 1. บริษัท อนิเตอร์ คำเดน จ ำกดั
 128,400 บำท                  
     2. บริษัท อิ่มเพรสชั่นไลน์ 
จ ำกดั  156,220 บำท          
               3.บริษัท นำนำเอน็
จเินียร่ิง เทคโนโลย ี จ ำกดั  
135,000

 บริษัท อนิเตอร์ คำเดน 
จ ำกดั /รำคำที่ซ้ือ 
128,400 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

474/2559 
ลงวันที่ 26
สิงหำคม  
2559

7 เคร่ืองวัดควำมหนำของกระจกตำด ำ
ด้วยคล่ืนเสียงควำมถี่สูง(Ultra sound
 pachymetry) จ ำนวน 1 เคร่ือง

      150,000      150,000 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1. บริษัท อำฟต้ำเซอร์วิสแอนด์
ซัพพลำย จ ำกดั 149,000บำท
2.  บริษัท วงษ์นิสำ จ ำกดั 
150,000 บำท

บริษัท อำฟต้ำเซอร์วิส
แอนด์ซัพพลำย จ ำกดั/
รำคำที่ซ้ือ145,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

475/2559 
ลงวันที่ 26 
สิงหำคม  
2559

8 เคร่ืองตรวจนับเซลล์กระจกตำ 
(specular microscope) จ ำนวน 1 
เคร่ือง

    1,500,000   1,500,000 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1.บริษัท อำฟต้ำเซอร์วิสแอนด์
ซัพพลำย จ ำกดั เสนอรำคำ 
1,499,000บำท
2. บริษัท วงษ์นิสำ จ ำกดั เสนอ
รำคำ 1,500,000 บำท

บริษัท อำฟต้ำเซอร์วิส
แอนด์ซัพพลำย จ ำกดั/
รำคำที่ซ้ือ1,480,000 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

475/2559 
ลงวันที่ 26
สิงหำคม  
2559

9 หุน่ฝึกกำรห้ำมเลือดในโพรงจมูก 
จ ำนวน 2 ตัว

        60,000        60,000 ตกลงรำคำ 1. บริษัท บริลเล่ียน รับเบอร์ 
จ ำกดั เสนอรำคำ 58,000 บำท

1. บริษัท บริลเล่ียน 
รับเบอร์ จ ำกดั /ซ้ือได้
58,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

493/2559 
ลงวันที่ 26 
สิงหำคม  
2559

10 หุน่สำธิตกำรฝึกเจำะหลอดลมคอ 
(Trachesotomy)

        90,000        90,000 ตกลงรำคำ 1. บริษัท บริลเล่ียน รับเบอร์ 
จ ำกดั เสนอรำคำ 88,000 บำท

1. บริษัท บริลเล่ียน 
รับเบอร์ จ ำกดั /ซ้ือได้
88,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

493/2559 
ลงวันที่ 26 
สิงหำคม  
2559

11 เคร่ืองชุดเคร่ืองมือกรอกระดูกหู ด้วย
ระบบไฟฟ้ำ

      640,000      640,000 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

๑. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั โปรเสิร์ท 
ซัพพลำย เสนอรำคำ เป็นเงิน 
640,000 บำท

๑. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
โปรเสิร์ท ซัพพลำย/ซ้ือได้
 เป็นเงิน 576,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

493/2559 
ลงวันที่ 26 
สิงหำคม 2559



12 เคร่ืองล้ำงตัวกรองไตเทียมอตัโนมัติ  
จ ำนวน 1 เคร่ือง

      570,000      570,000 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1. บริษัท เมดิทอป จ ำกดั 
560,000 บำท   2.  บริษัท 
เมด-วัน จ ำกดั 570, 000 บำท

บริษัท เมดิทอป จ ำกดั/
รำคำที่ซ้ือ 543,000 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

495/2559 
ลงวันที่ 26 
สิงหำคม  
2559

13 ครุภัณฑ์กำรแพทย ์ จ ำนวน 6 
รำยกำรใช้ในศูนยไ์ตเทียมสรรพสิทธิ์ 
ด้วยเงินบริจำค ในรำยกำรเคร่ือง
ควบคุมให้สำรน้ ำสำรละลำยทำงหลอด
เลือด(Infusion Pump)  จ ำนวน 6 
เคร่ือง

      354,000      354,000 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)  จ ำกดั 353,742 บำท    
      2. บริษัท เมดิแอดวำนซ์  
จ ำกดั   353,998.80 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย)  จ ำกดั /
รำคำที่ซ้ือ 353,100 
บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

496/2559 
ลงวันที่ 26
สิงหำคม  
2559

14 เคร่ืองวัดควำมดันโลหิตแบบดิจติอล 
(Digital Blood Pressure)  จ ำนวน 
4 เคร่ือง

        18,000        18,000 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย)  จ ำกดั 17,976 บำท      
      2. บริษัท เมดิแอดวำนซ์  
จ ำกดั   17997.40 บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย)  จ ำกดั/
รำคำที่ซ้ือ 17,976 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
รำคำต่ ำสุด

496/2559 
ลงวันที่ 26
สิงหำคม  
2559

15 เคร่ืองวัดและบันทึกค่ำอณุหภูมิ
แบบไร้สำย จ ำนวน 1 เคร่ือง

      200,000      200,000 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1. บริษัท  เอน็เทค แอสโซซิเอท
 จ ำกดั 199,983 บำท

บริษัท  เอน็เทค แอสโซซิ
เอท จ ำกดั /รำคำที่ซ้ือ 
198,900 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ
เพียงรำยเดียว

497/2559 
ลงวันที่ 26
สิงหำคม  
2559

16 เช่ำเชื่อมโยงระบบเครือขำ่ย
อนิเตอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet  
Corporate  User) และวงจรส่ือสำร 
 ควำมเร็วในกำรรับส่งขอ้มูล
ภำยในประเทศไม่ต่ ำกว่ำ 50 Mbps 
และต่ำงประเทศ มีอตัรำควำมเร็วใน
กำรรับส่งขอ้มูลไม่ต่ ำกว่ำ 50 Mbps 
(50/50 Mbps)  จ ำนวน  3 วงจร

      889,234 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1. บริษัท ยไูนเต็ด อนิฟอร์เมชั่น 
ไฮเวย ์จ ำกดั เสนอรำคำ 
822,402  บำท  2. บริษัท 
แอดวำนซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ำกดั เสนอรำคำ 462,240  
บำท 3. บริษัท ทีโอที จ ำกดั 
(มหำชน) เสนอรำคำ  
821,631.60  บำท

บริษัท แอดวำนซ์ ไวร์เลส
 เน็ทเวอร์ค จ ำกดั เสนอ
รำคำ 462,240  บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

499/2559 
ลว.26 ส.ค.
2559

17 จำ้งปรับปรุงห้องผู้ป่วยหนักออร์โธปิ
ดิกส์และอบุัติเหตุตึก ๔ ชั้น ๑  ตำม
แบบเลขที่ ๑๕/๕๘เป็นเงินจ ำนวน 
๗๑๐,๐๐๐ บำท  (เจด็แสนหนึง่หมืน่
บำทถว้น)

 714,400.00 ########## ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั บุญฟ้ำพัฒนำ 
เสนอรำคำ 713,000.-บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
บุญฟ้ำพัฒนำ เสนอรำคำ
 713,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

203/2559 
ลว.2 ส.ค.
2559



18 จำ้งปรับปรุงห้องอบสมุนไพรและ
ห้องน้ ำอำคำรผู้ป่วยนอก ชั้น 3

 803,100.00 ########## ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

1.หจก. อบุลไพศำล เสนอรำคำ
 735,000.-บำท 
2.หจก. อบุลเจริญปำล์ม เสนอ
รำคำ 762,000.-บำท 
3. หจก.บุญฟ้ำพัฒนำ เสนอ
รำคำ 764,247.-บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั 
อบุลไพศำล เสนอรำคำ 
735,000.-บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

207/2559 
ลว.15 สค.
2559

19 จำ้งท ำงำนปรับปรุงห้องสะอำด 
(CLEAN ROOM) ระดับCLASS 
๑,๐๐๐ อำคำรพยำธิชั้น ๔  ตำมแบบ
เลขที่ ๐๒๖/๕๘

    4,379,500   3,740,000 ประกวดรำคำ
อเิล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

๑. บริษัท ไทยกรีน เทค จ ำกดั  
เสนอรำคำ 4,300,884.26
บำท  ๒.๒. บริษัท แน็ค เอน็จิ
เนียร่ิง จ ำกดั  จ ำกดั เสนอรำคำ
 3,790,000 บำท

 บริษัท แน็ค เอน็จเินียร่ิง
 จ ำกดั  จ ำกดั  
3,790,000 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

212/2559 
ลว.26 สค.
2559

11500

20 ถงุมือ แบบ Disposable จ ำนวน ๓ 
รำยกำร

7,496,420 7,496,420 ประกวดรำคำ
e-bidding)

1.องค์กำรเภสัชกรรม 
เสนอรำคำ ๔,๒๓๑,๕๐๐ บำท
2. หจก.  เอน็.อ.ีเมดิคอล  
๕,๘๒๘,๐๐๐ บำท 
3.บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ำกดั
๔,๒๔๕,๗๖๐ บำท

องค์กำรเภสัชกรรม
๔,๒๓๑,๕๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

451/2559
5 สิงหำคม 

2559

21 ถงุมือ แบบ Sterile จ ำนวน ๕ รำยกำร 10,272,000 10,272,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

1.บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั
๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บำท

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ 
(ไทยแลนด์) จ ำกดั

๑๐,๑๔๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

452/2559
5 สิงหำคม 

2559

22 น้ ำยำตรวจวิเครำะห์สำรเคมีในเลือด
และส่ิงคัดหล่ังด้วยเคร่ืองอตัโนมัติ 
จ ำนวน ๒๗ รำยกำร

20,337,490 20,337,490 ประกวดรำคำ
e-bidding)

1.ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ดรัก เทสท์
ต้ิง 
20,337,490 บำท
2.บริษัท แอสโซซิเอทเมดดิคอล
ซำยน์ จ ำกดั
๒0,439,177.45  บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั ดรัก 
เทสท์ต้ิง 

๑๐,๑๔๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

45๕/2559
5 สิงหำคม 

2559



23 ชุดสวนแทงเส้นเลือดชนิดสองท่อใน
หลอดเดียวกนั (Double Lumens 
Catheter ขนำด ๑๙-๒๐ cms) 
จ ำนวน ๙๐๐ ชุด

1,278,000 1,278,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

1.บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 
จ ำกดั
๑,๒๗๗,๑๐๐ บำท
2.บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จ ำกดั
๑,๒๗๘,๐๐๐ บำท

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย
 จ ำกดั

๑,๒๗๗,๑๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

45๖/2559
๘ สิงหำคม 

2559

24 ชุดสวนแทงเส้นเลือดชนิดสองท่อใน
หลอดเดียวกนั (Double Lumens 
Catheter ชนิด ๑๒ (แบบโค้ง) 
จ ำนวน ๖๐๐ ชุด

1,536,000 1,536,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

1.บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 
จ ำกดั
๑,๕๓๕,๔๐๐ บำท
2.บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จ ำกดั
๑,๕๓๖,๐๐๐ บำท

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย
 จ ำกดั

๑,๕๓๕,๔๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

45๖/2559
๘ สิงหำคม 

2559

25 ชุดสวนแทงเส้นเลือดชนิดสองท่อใน
หลอดเดียวกนั (Double Lumens 
Catheter ชนิด ๑๕- ๑๖ cms) 
จ ำนวน ๕๐ ชุด

135,000 135,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

1.บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย 
จ ำกดั
๑๓๔,๙๕๐ บำท
2.บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จ ำกดั
๑๓๕,๐๐๐ บำท

บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย
 จ ำกดั

๑๓๔,๙๕๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

45๖/2559
๘ สิงหำคม 

2559

26 สำยสวนหลอดเลือดด ำทำงสำยสะดือ
 แบบ 2 ช่อง  จ ำนวน 70 เส้นs) 
จ ำนวน ๕๐ ชุด

89,880 89,880 ตกลงรำคำ 1. บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล 
แคร์ จ ำกดั
89,880 บำท
2. บริษัท บอนด์ อนิเตอร์เทรด 
จ ำกดั
103,362 บำท

บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล
 แคร์ จ ำกดั

89,880 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

459/2559
10 สิงหำคม 

2559

27 สำยสวนหลอดเลือดด ำใหญ่ ส ำหรับ
เด็กแรกเกดิขนำด 1 Fr จ ำนวน 30 
เส้น

96,300 96,300 ตกลงรำคำ 1. บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล 
แคร์ จ ำกดั
93,090 บำท
2. บริษัท บอนด์ อนิเตอร์เทรด 
จ ำกดั
107,053.50 บำท

บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล
 แคร์ จ ำกดั

93,090 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

459/2559
10 สิงหำคม 

2559

28 สำยสวนหลอดเลือดด ำใหญ่ ส ำหรับ
เด็ก ขนำด 2 Fr แบบ 2 ช่อง  จ ำนวน
 20 เส้น

85,600 85,600 ตกลงรำคำ 1. บ.เบตเตอร์เมดิคอลแคร์ จ ำกดั
85,600 บำท
2.บ. บอนด์ อนิเตอร์เทรด จ ำกดั
98,440 บำท

บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล
 แคร์ จ ำกดั

85,600 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

459/2559
10 สิงหำคม 

2559



29 สำยสวนหลอดเลือดด ำใหญ่ ส ำหรับ
เด็ก ขนำด 2 Fr,3 Fr ,4Fr จ ำนวน 
30 เส้น

89,880 89,880 ตกลงรำคำ 1. บ.เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จก.
89,880 บำท
2.บ. บอนด์ อนิเตอร์เทรด จ ำกดั
103,362 บำท

บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล
 แคร์ จ ำกดั

89,880 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

459/2559
10 สิงหำคม 

2559

30 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว  จ ำนวน 3 
รำยกำร

499,950 499,950 ตกลงรำคำ 1.บ.วี เค กำรทอ จ ำกดั
499,950 บำท 
2.บ.แฟนซีอตุสำหกรรมกำรทอ 
542,700 บำท

บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล
 แคร์ จ ำกดั

499,950 บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

462/2559
16 สิงหำคม 

2559

31 สำรเภสัชรังสี I-๑๓๑ Capsule ควำม
แรงรังสี ๑-๕ มิลลิคูรี (MCi) จ ำนวน 
๘๐๐ เม็ด

470,400 470,400 ประกวดรำคำ
e-bidding)

1. โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
๔๗๐,๔๐๐ บำท 

โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)

๔๗๐,๔๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

463/2559
18 สิงหำคม 

2559

32 สำรเภสัชรังสี I-๑๓๑ Capsule ควำม
แรงรังสี ๖-๑๐ มิลลิคูรี (MCi) 
จ ำนวน ๔๐๐ เม็ด

450,800 450,800 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
๔๕๐,๘๐๐ บำท 

โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)

๔๕๐,๘๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

463/2559
18 สิงหำคม 

2559

33 สำรเภสัชรังสี I-๑๓๑ Capsule ควำม
แรงรังสี ๑๑-๒๐ มิลลิคูรี (MCi)  
จ ำนวน ๒๐๐ เม็ด

450,800 450,800 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
๔๕๐,๘๐๐ บำท 

โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)

๔๕๐,๘๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

463/2559
18 สิงหำคม 

2559

34 สำรเภสัชรังสี I-๑๓๑ Capsule ควำม
แรงรังสี ๒๑-๓๐ มิลลิคูรี (MCi) 
จ ำนวน ๕๐๐ เม็ด

1,572,900 1,572,900 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
๑,๕๗๒,๙๐๐ บำท 

โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)

๑,๕๗๒,๙๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

463/2559
18 สิงหำคม 

2559

35 สำรเภสัชรังสี I-๑๓๑ Capsule ควำม
แรงรังสี ๓๑-๕๐ มิลลิคูรี (MCi) 
จ ำนวน ๒๐ เม็ด

87,000 87,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
๑,๘๗,๐๐๐ บำท 

โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)
๘๗,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

463/2559
18 สิงหำคม 

2559



36 สำรเภสัชรังสี I-๑๓๑ Capsule ควำม
แรงรังสี ๕๑-๑๐๐ มิลลิคูรี (MCi) 
จ ำนวน ๘๐ เม็ด

664,000 664,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)
๖๖๔,๐๐๐ บำท 
2. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ำกดั 
๗๓๖,๐๐๐ บำท 

โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)

๖๔๘,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

463/2559
18 สิงหำคม 

2559

37 สำรเภสัชรังสี I-๑๓๑ Capsule ควำม
แรงรังสี ๑๐๑-๑๕๐ มิลลิคูรี (MCi) 
จ ำนวน ๔๐ เม็ด

480,000 480,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)
๔๘๐,๐๐๐ บำท 
2.บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ำกดั 
๕๒๐,๐๐๐ บำท 

โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)

๔๗๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

463/2559
18 สิงหำคม 

2559

38 สำรเภสัชรังสี I-๑๓๑ Capsule ควำม
แรงรังสี ๑๕๑-๒๐๐ มิลลิคูรี (MCi) 
จ ำนวน ๒๐ เม็ด

320,000 320,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)
๓๒๐,๐๐๐ บำท 
2. โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
๓๓๖,๐๐๐ บำท 

โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)

๓๑๒,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

463/2559
18 สิงหำคม 

2559

39 เคร่ืองผลิตสำรกมัมันตรังสีเทคนีเซียม 
(TC ๙๙ Generator) ขนำด ๒๐ GBq
    
จ ำนวน ๒๖ เคร่ือง

1,507,844 1,507,844 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. บริษัท ไบโอจนีีเทค จ ำกดั 
๑,๕๐๗,๘๔๔ บำท 
2. โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
๑,๖๙๐,๐๐๐ บำท 

โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย)

๑,๕๐๗,๘๔๔ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

464/2559
18 สิงหำคม 

2559



40 สียอ้ม Wright Giemsa stain จ ำนวน
 ๖๐๐ ขวด

876,000 876,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1.บริษัท วำยดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
876000 บำท 

บริษัท วำยดี ไดซ์นอ
สติคส์ (ประเทศไทย) 

จ ำกดั
๘๗๖,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

465/2559
23 สิงหำคม 

2559

41 น้ ำยำล้ำงตะกอนอบฆ่ำเชื้อเคร่ืองไต
เทียม จ ำนวน ๖๐ แกลลอน

147,660 147,660 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล 
แคร์ จ ำกดั
๑๔๗,๖๖๐ บำท 

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิ
คอล แคร์ จ ำกดั
๑๔๗,๖๖๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

466/2559
23 สิงหำคม 

2559

42 สำยสวนและชุดอปุกรณ์ส ำหรับวำง
และปล่อยวัสดุส ำหรับปิดรูร่ัว จ ำนวน
 ๕๐ ชุด

925,000 925,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. บริษัท โอบิซ เฮลธ์แคร์ จ ำกดั
๙๐๐,๐๐๐ บำท 
๒.บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
๙๔๕,๐๐๐ 

บริษัท โอบิซ เฮลธ์แคร์ 
จ ำกดั

๙๐๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

468/2559
25 สิงหำคม 

2559

43 สำยสวนเพื่อตรวจหลอดเลือดด้วย
กำรถำ่ยภำพโดยใช้ล ำแสง จ ำนวน ๕๐
 ชุด

1,510,000 1,510,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. บริษัท โอบิซ เฮลธ์แคร์ จ ำกดั
 ๑,๕๑๐,๐๐๐ บำท 
๒.บริษัท แอลเอฟ เอเชีย 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
๑,๕๒๐,๐๐๐๐ 

บริษัท โอบิซ เฮลธ์แคร์ 
จ ำกดั

๑,๕๑๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

468/2559
25 สิงหำคม 

2559



44 สำยสวนหลอดเลือดส ำหรับฉดีสีหลอด
เลือดโคโรนำร่ีผ่ำนหลอดเลือดเรเดียล 
จ ำนวน ๓๐๐ ชิ้น

255,000 255,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั
๒๕๕,๐๐๐ บำท 
๒.บริษัท เมดิแอดวำนซ์ จ ำกดั 
๒๘๙,๕๐๐ บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกดั

๒๕๕,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

469/2559
25 สิงหำคม 

2559

45 ขดลวดค้ ำยนัเพื่อกำรรักษำหลอด
เลือดหัวใจชนิดเคลือบยำ จ ำนวน ๕๐
 ชุด

1,750,000 1,750,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั
๑,๕๕๐,๐๐๐ บำท 
๒.บริษัท เมดิแอดวำนซ์ จ ำกดั 
๑,๗๗๕,๐๐๐ บำท

บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ำกดั
๑,๕๕๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

469/2559
25 สิงหำคม 

2559

46 สำยสวนขดลวดเคลือบยำต้ำนกำรตีบ
ซ้ ำชนิดโพริเมอร์หำยไป จ ำนวน ๑๕๐
 ชุด

4,981,500 4,981,500 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. บริษัท ไบโอโนว่ำ จ ำกดั
๔,๗๒๕,๐๐๐ บำท 
๒.บริษัท ซีเค เมดิคอล จ ำกดั 
๔,๙๐๐,๐๐๐ บำท

บริษัท ไบโอโนว่ำ จ ำกดั
๔,๗๒๕,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

470/2559
25 สิงหำคม 

2559

47 สำยสวนขยำยหลอดเลือดหัวใจตีบ
ด้วยขดลวดชนิดโครบอลโครเมีย่ม 
จ ำนวน ๑๕๐ ชุด

4,725,000 4,725,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. บริษัท แอบ๊บอต ลำบอแร
ตอรีส จ ำกดั
๔,๗๑๔,๕๐๐ บำท 
๒.บริษัท ซีเค เมดิคอล จ ำกดั 
๔,๗๒๐,๕๐๐ บำท

บริษัท แอบ๊บอต ลำบอ
แรตอรีส จ ำกดั

๔,๗๑๔,๕๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

471/2559
25 สิงหำคม 

2559



48 อำหำรเล้ียงเชื้อเตรียมส ำเร็จพร้อมใช้
งำน ชนิด Sheep Blood Agar base
 และ Chocolate Agar จ ำนวน ๒ 
ชนิด

1,245,000 1,245,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั คลีนิคอล
ไดแอกโนสติคส์
๑,๒๓๘,๕๐๐ บำท 
๒.บริษัท คีนควอลิต้ีเวิร์คส์ จ ำกดั 
๑,๒๙๐,๐๐๐  บำท

ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกดั คลีนิค
อลไดแอกโนสติคส์
๑,๒๓๐,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

490/2559
26 สิงหำคม 

2559

49 น้ ำยำฟอกเลือด จ ำนวน ๓ ชนิด 1,136,000 1,136,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทค
โนโลยี่ จ ำกดั 
๑,๑๐๔,๐๐๐ บำท 
๒.บริษัท ออีอนเมด จ ำกดั 
๑,๑๒๐,๐๐๐ บำท

 บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี่ จ ำกดั

๑,๑๐๔,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

491/2559
26 สิงหำคม 

2559

50 ออกซิเจนเหลวทำงกำรแพทย ์
จ ำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ ลูกบำศกเ์มตร

19,500,000 19,500,000 ประกวดรำคำ
e-bidding)

 1. บ. ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั (มหำชน)
๑๙,๔๗๔,๐๐๐ บำท 
๒.บ.แอร์โปรดัคส์อนิดัสตรีย ์จก.
๑๙,๕๐๐,๐๐๐ บำท

บริษัท ลินเด้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน)
๑๙,๔๗๔,๐๐๐ บำท

มีคุณสมบัติ
ถกูต้องครบถว้น 
และเป็นผู้เสนอ

รำคำต่ ำสุด

492/2559
26 สิงหำคม 

2559


