
ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน

กำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างบ้ารุงรักษาเคร่ืองผลิตน ้าบริสุทธิแ์บบเคล่ือนที่
ส้าหรับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม  ยีห่อ้ Irving
 รุ่น  Xion   เลขครุภณัฑ์  ๖๕๑๕-๐๓๙-๒๕๑๐/
๐๐๐๓/๒๕๕๑   ID:๕๐๒๑๘   จ้านวน  ๑  เคร่ือง

        30,000          30,000 ตกลงราคา บริษทั เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จก. 
เสนอราคา  30,000 บาท

บริษทั เออร์วิง คอร์
ปอเรชั่น จก. ราคา  
30,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

116/2560 
7 ธ.ค.59

2 จ้างเหมาท้าฉากกั นพร้อมติดม่านพลาสติกพร้อมใช้
งาน จ้านวน 100ชุด

      125,000        125,000 ตกลงราคา 1.ร้านอุบลการโครเมี่ยม 
เสนอราคา 125,000 บาท 
2.หจก.อนุชิต การโยธา 
เสนอราคา 148,000 บาท        
 3. หจก.อุบลนพดลก่อสร้าง 
เสนอราคา 155,000 บ.

ร้านอุบลการโครเมี่ยม 
120,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

126/2560 
16 ธ.ค.59

3 จ้างซ่อมเคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนที่
แบบซีอาร์ม ก้าลังไม่น้อยกว่า ๑๕ KW ยีห่อ้ GE 
Healthcare ครุภณัฑ์เลขที่ 65๒5-00๔-๘๐๐๖/
๐๐๒๔/2๕๕๖ ID:๖๐๔๖๙ ติดตั ง ณ หอ้งผ่าตัด
พยาธิชั น ๖ จ้านวน ๑ เคร่ือง

      973,000        973,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

บริษทั ยีอี เมดิคอล ซีสเต็ม 
(ประเทศไทย) จ้ากัด เสนอราคา
973,000บาท

บริษทั ยีอี เมดิคอล ซีสเต็ม
 (ประเทศไทย) จ้ากัด 
เสนอราคา 875,700บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

129/2560 
23 ธ.ค.59

4 จ้างบ้ารุงรักษาเคร่ืองผลิตน ้าบริสุทธิแ์บบเคล่ือนที่
ส้าหรับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทยีม  ยีห่อ้ Irving
 รุ่น  Xion   เลขครุภณัฑ์  ๖๕๑๕-๐๓๙-๒๕๑๐/
๐๐๐๓/๒๕๕๑   ID:๕๐๒๑๘   จ้านวน  ๑  เคร่ือง

        30,000          30,000 ตกลงราคา บริษทั เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จก. 
เสนอราคา  30,000 บาท

บริษทั เออร์วิง คอร์
ปอเรชั่น จก. ราคา  
30,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

116/2560
7 ธ.ค.59

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ธันวำคม 2559
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วนัที ่31 ธันวำคม 2559



5 จ้างเหมาท้าฉากกั นพร้อมติดม่านพลาสติกพร้อมใช้
งาน จ้านวน 100ชุดๆละ1,200บาท

      125,000        125,000 ตกลงราคา 1.ร้านอุบลการโครเมี่ยม เสนอราคา
 125,000 บาท
2.หจก.อนุชิต การโยธา เสนอราคา
 148,000 บาท 
3. หจก.อุบลนพดลก่อสร้าง เสนอ
ราคา 155,000 บ.

ร้านอุบลการโครเมี่ยม 
120,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

126/2560 
16 ธ.ค.59

6 จ้างซ่อมเคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคล่ือนที่
แบบซีอาร์ม ก้าลังไม่น้อยกว่า ๑๕ KW ยีห่อ้ GE 
Healthcare ครุภณัฑ์เลขที่ 65๒5-00๔-๘๐๐๖/
๐๐๒๔/2๕๕๖ ID:๖๐๔๖๙ ติดตั ง ณ หอ้งผ่าตัด
พยาธิชั น ๖ จ้านวน ๑ เคร่ือง

      973,000        973,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
  (e-bidding)

บริษทั ยีอี เมดิคอล ซีสเต็ม 
(ประเทศไทย) จ้ากัด เสนอราคา
973,000บาท

บริษทั ยีอี เมดิคอล ซีสเต็ม
 (ประเทศไทย) จ้ากัด 
เสนอราคา 875,700บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

129/2560 
23 ธ.ค.59

7 อุปกรณ์ส้าหรับระบขุนาดกระจกตา (Moria marker
 ๘.๕๐ mm)

           9,600            9,600  ตกลงราคา 1.บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด 
เสนอ 9,600 บาท
2.บริษทั แทบ็วันโซลูชั่น
จ้ากัด เสนอ 10,000 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด/
ราคาที่ซื อ 8,600 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

11๒/2560 
๖ ธันวาคม 

2559

8 อุปกรณ์ใช้ส้าหรับเปดิแผลขนาดเล็ก (MoriaBusin 
Forceps ๒๐G)

        76,000          76,000  ตกลงราคา 1.บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด 
เสนอ 76,000 บาท
2.บริษทั แทบ็วันโซลูชั่น
จ้ากัด เสนอ 77,000 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด/
ราคาที่ซื อ 75,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

11๒/2560 
๖ ธันวาคม 

2560

9   อุปกรณ์ส้าหรับสอดกระจกตาเตรียมเข้าสู่ช่องลูกตา
ส่วนหน้า (MoriaBusin Spatula)

        45,000          45,000  ตกลงราคา 1.บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด 
เสนอ 45000 บาท
2.บริษทั แทบ็วันโซลูชั่น
จ้ากัด เสนอ 46000 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด/
ราคาที่ซื อ 44000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

11๒/2560 
๖ ธันวาคม 

2560

10 อุปกรณ์ส้าหรับขีดกระจกตา  (Moria reusable 
Price Hook)

        14,000          14,000  ตกลงราคา 1.บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด 
เสนอ 14000 บาท
2.บริษทั แทบ็วันโซลูชั่นจ้ากัด 
เสนอ 15000 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด/
ราคาที่ซื อ 13000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

11๒/2560 
๖ ธันวาคม 

2561

11  อุปกรณ์ส้าหรับฉีกกระจกตาชั นที่ ๔ (Moria 
Reusable non-irrigating ๙๐๐ Spatula)

        26,000          26,000  ตกลงราคา 1.บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด 
เสนอ 26000 บาท
2.บริษทั แทบ็วันโซลูชั่น จ้ากัด 
เสนอ 26500 บาท

บริษทั อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด/
ราคาที่ซื อ 25400 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

11๒/2560 
ลงวันที่ ๖ 

ธันวาคม 2561



12 ชันสแตนเลสส้าหรับวางอุปกรณ์ที่สะอาดปราศจาก
เชื อ

      288,000        288,000  ตกลงราคา 1.บริษทั ไซกา เมดิค จ้ากัด      
เสนอราคา 312,000  บาท
2.บริษทั อาร์คีริส  จ้ากัด   
เสนอราคา  288,000  บาท
3.บริษทั เจเอสอาร์ แมชชีน ทลูส์  
จ้ากัด เสนอราคา  324,000 บาท

บริษทั อาร์คีริส  จ้ากัด/
ราคาที่ซื อ 270,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

116/2560  
6 ธันวาคม 

2559

13 เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ       140,000        140,000 ประกวดราคา
e-bidding

1.บริษทั อีฟอร์แอล เอม จ้ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา139,500
บาท 
2.บริษทั เอสพแีอล กรุ๊ป จ้ากัด 
เสนอราคา ๑๓๙,๘๐๐  บาท

บริษทั อีฟอร์แอล เอม 
จ้ากัด (มหาชน)/ราคาที่ซื อ
 139,500

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

118/2560  
7 ธันวาคม 

2559

14 เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟา้หวัใจพร้อม  ระบบประมวลผล
จัดเก็บภาพ dicom  หรือส่งเข้าระบบ Pacs

      300,000        300,000 ประกวดราคา
e-bidding

1. บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ้ากัด  
เสนอราคา ๒๙๘,๐๐๐  บาท  
2.บริษทั เมดิคอล อินเตอร์เทค 
จ้ากัด เสนอราคา ๒๙๙,๐๐๐  บาท

บริษทั ไพรม์เมดิคอล 
จ้ากัด/ราคาที่ซื อ 
149,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

119/2560 
7 ธันวาคม 

2559

15 เคร่ืองกระตุกไฟฟา้หวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED)       260,000        260,000 ประกวดราคา
e-bidding

1. บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ้ากัด  
เสนอราคา ๒๕๘,๐๐๐  บาท    
2.บริษทั เมดิคอล อินเตอร์เทค 
จ้ากัด เสนอราคา ๒๕๘,๐๐๐  บาท

บริษทั ไพรม์เมดิคอล 
จ้ากัด/ราคาที่ซื อ 
258,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

119/2560 
7 ธันวาคม 

2559

16 เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถีสู่ง 
ชนิดสี 2 หวัตรวจ

    1,840,000     1,840,000 ประกวดราคา
e-bidding

1. บริษทั อิโนเวชั่นส์ จ้ากัด เสนอ
ราคา 1,838,000 บาท 
2.บริษทั เมดิคอล อินเตอร์เทค 
จ้ากัด   ๑,๘๓๙,๐๐๐  บาท

บริษทั อิโนเวชั่น จ้ากัด/
ราคาที่ซื อ1,838,000 
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

120/2560 
7 ธันวาคม 

2559

17 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕) จ้านวน 6 ชุด

      130,200        130,200 ตกลงราคา 1. หจก.อุบลคอมพวิเตอร์
แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส 
เสนอราคา 100,800 บาท 
2. บริษทั ทที ีคอม จ้ากัด เสนอ
ราคา เปน็เงินจ้านวน 116,340 
บาท

หจก.อุบลคอมพวิเตอร์ 
แอนด์เทเลคอมเซอร์วิส /
ราคาที่ซื อ 99,600 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

132/2560 
16 ธันวาคม 

2559



18 หลอดเอกซเรย์ เพื่อใช้กับเคร่ืองสวนหวัใจ
ชนิดระนาบเด่ียว

    2,565,000     2,565,000 ประกวดราคา
e-bidding

บริษทั ยีอี เมดิคอล ซิสเต็ม 
(ประเทศไทย) จ้ากัด เสนอราคา 
2,565,000 บาท

บริษทั ยีอี เมดิคอล ซิสเต็ม
 (ประเทศไทย) จ้ากัด 
ราคาที่ซื อ 2,565,000 
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

133/2560 
16 ธันวาคม 

2559

19 เคร่ืองผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (แรงดันสูง)  
พร้อมอุปกรณ์และติดตั ง

    2,033,000     2,033,000 ประกวดราคา
e-bidding

1. หจก. เบสท ์เมดิคอล (แพร่) 
เสนอราคา 2,033,000 บาท
2. หจก.วสุธร เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย เสนอราคา 1,950,000  
3. บริษทั เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียร่ิง 
จ้ากัด เสนอราคา 2,000,000 บาท

1. หจก.วสุธร เอ็นจิเนียร่ิง
 แอนด์ ซัพพลาย เสนอ
ราคา 1,931,350 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

134/2560 
16 ธันวาคม 

2559

20 จอภาพแบบ LED ความละเอียดสูงขนาดไม่น้อยกว่า
 ๒๔ นิ ว

      153,440        153,440 ตกลงราคา 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด  อุบล
คอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วิส เสนอราคา 142,240  
บาท
2.บริษทั ซี.ซี.คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 
จ้ากัด 145,440  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อุบล
คอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเล
คอมเซอร์วิส เปน็เงิน
จ้านวน 140,800 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

135/2560
ลงวันที่ 16 

ธันวาคม 2559

21 กราฟฟกิการ์ด PIC Express DDR3ขนาด1 GB         11,120          11,120 ตกลงราคา 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด  อุบล
คอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วิส เสนอราคา 8,720  บาท
2.บริษทั ซี.ซี.คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 
จ้ากัด 9,040  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อุบล
คอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเล
คอมเซอร์วิส เปน็เงิน
จ้านวน 8,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

135/2560
16 ธันวาคม 

2559



22 หน่วยความจ้าชนิด DDR3 1600 MHz ขนาด 4 GB            7,200            7,200 ตกลงราคา 1.หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด  อุบล
คอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเลคอม
เซอร์วิส เสนอราคา 6,160  บาท
2.บริษทั ซี.ซี.คอมพวิเตอร์ ซีสเต็ม 
จ้ากัด 6,400  บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อุบล
คอมพวิเตอร์ แอนด์ เทเล
คอมเซอร์วิส เปน็เงิน
จ้านวน 6,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

135/2560
16 ธันวาคม 

2559

23 ฉากตะกัว่กันรังสี (I-๑๓๑ แบบมีกระจกมอง)       181,900        181,900 ตกลงราคา 1. หจก. ปทมุการช่างเอ็กซ์เรย์ 
เสนอราคา 203,300 บาท 
2 บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ้ากัด เสนอราคา 
181,900 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จ้ากัด ซื อได้ 172,805 
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

142/2560
23 ธันวาคม 

2559

24 ตะกัว่กันรังสี (TC-๙๙m)       117,700        117,700 ตกลงราคา ๑. หจก.  ปทมุการช่างเอ็กซ์เรย์ 
เสนอราคา160,500 บาท 
2. บริษทั โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ้ากัด เสนอราคา
117,700 บาท

บริษทั โกลบอล เมดิเคิล 
โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จ้ากัด ซื อได้ 111,815 
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

142/2560
23 ธันวาคม 

2559

25 ตู้เย็นขนาด ๘.๙ คิว       119,900        119,900 ตกลงราคา 1. หจก.เรืองรังษ ี(สาขา ชยางกูร) 
 87,000 บาท  
2. หจก. อุบลแสงถาวรอิเล็กโทร
นิคส์-ไฟฟา้  102,000 บาท 
3. หจก. หา้งทองเปงฮงเตียงกี ่
105,900 บาท
4. หจก. รวมสินไทยเทรดดิ ง
114,000 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด เรืองรังษี
 (สาขา ชยางกูร) /ราคาที่
ซื อ 87,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

142/2560
23 ธันวาคม 

2559

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

1.บริษทั มาร์เค (ไทยแลนด์) จ้ากัด
 เสนอราคา 2,290,000 บาท

บริษทั มาร์เค (ไทยแลนด์) 
จ้ากัด
ราคาที่ซื อ 2,500,000 
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

144/2560
23 ธันวาคม 

2559



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

1.บริษทั เมดโทรนิค จ้ากัด 
เสนอราคา 2,290,000 บาท

บริษทั เมดโทรนิค จ้ากัด 
ราคาที่ซื อได้ 2,290,000
 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

148/2560
23 ธันวาคม 

2559

28 วารสารต่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์เพื่อ
ใช้ในศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษา

      574,000        574,000 ประกวดราคา
e-bidding

1. บริษทั นิวโนวเลจ อินฟอร์ม
เมชั่น จ้ากัด 563,700 บาท 
2.บริษทั เวิลด์ วาย เมดิคอล เซสท์
 จ้ากัด 575,000 บาท

บริษทั นิวโนวเลจ อิน
ฟอร์มเมชั่น จ้ากัด /ราคาที่
ซื อ 563,700 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

150/2560
23 ธันวาคม 

2559

29 ไฟฉุกเฉิน ๒ ดวง ชนิดแบตเตอร่ีแหง้       145,750        145,750 ตกลงราคา 1. หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อุบลแสง
ถาวรอิเล็คทรอนิกส์ 73,670 บาท 
2.บริษทั ไดโน่ อีเล็คทริค จ้ากัด      
79,394 บาท

หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด อุบล
แสงถาวรอิเล็คทรอนิกส์/
ราคาที่ซื อ 73,670 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต้่าสุด

160/2560  
30 ธันวาคม 

2559

30 เตียงไฟฟา้     2,021,139     2,021,139 ประกวดราคา
e-bidding

1. บริษทั เบอร์ลินเยอรมนี อิม
พอร์ท จ้ากัด 1,512,000 บาท
2.บริษทั เซอร์จิโปร (ประเทศไทย) 
จ้ากัด 1,998,000 บาท
3.บริษทั เนชั่นแนลเฮลทแ์คร์ ซิส
เต็มส์ จ้ากัด2,021,139 บาท
4. บริษทั ดูวอนไทย จ้ากัด 
1,755,000  บาท
5. หจก. เคซายน์ เซนเตอร์ แอนด์
เมดิคอล  1,695,600 บาท 
6.บริษทั ไพรม์เมดิคอล จ้ากัด 
1,971,000 บาท
7. บริษทั ยูนิเวอร์ แซล ควอลิตี  
จ้ากัด 1,971,000 บาท

บริษทั บริษทั ยูนิเวอร์ แซล
 ควอลิตี  จ้ากัด/ราคาที่ซื อ 

1,890,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน

161/2560  
30 ธันวาคม 

2559



31 ชุดปอดเทยีมชนิด Membrane เคลือบ Trillium 
จ้านวน ๒๐0 ชุด

    1,830,000 1,830,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั เมดโทรนิค 
(ประเทศไทย) จ้ากัด เสนอราคา
1,83๐,๐๐๐ บาท

บบริษทั เมดโทรนิค 
(ประเทศไทย) จ้ากัด 

ซื อได้ 1,83๐,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

113/25๖๐
๖ ธันวาคม 

2559

32 Walker แบบประหยัด จ้านวน ๑,๐๐๐ ตัว       288,000 288,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั โมเดิร์น แบรนด์ส จ้ากัด
280,๐๐๐ บาท
2.บริษทั เฮลทแ์คร์ เวิร์คช็อป จ้ากัด 
378,800 บาท

บริษทั โมเดิร์น 
แบรนด์ส จ้ากัด

ซื อได้ 280,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

114/25๖๐
๖ ธันวาคม 

2559

33 Taylor Brace จ้านวน ๗ รายการ       219,200 219,200 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั เฮลทแ์คร์ เวิร์คช็อป จ้ากัด
เสนอราคา ๒๐๗,๑๙๙ บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 
เสนอราคา ๒๑๙,๒๐๐ บาท

บริษทั เฮลทแ์คร์ 
เวิร์คช็อป จ้ากัด

ซื อได้ ๒๐๗,๑00 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

115/25๖๐
๖ ธันวาคม 

2559

34 Somi Brace 
จ้านวน ๓ รายการ

      197,440 197,440 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั เฮลทแ์คร์ เวิร์คช็อป จ้ากัด
เสนอราคา ๑๗๙,๘๔๐ บาท
2.หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต 
เสนอราคา ๑๙๗,๔๔๐ 

บริษทั เฮลทแ์คร์ 
เวิร์คช็อป จ้ากัด

ซื อได้ ๑๗๙,๘๔๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

115/25๖๐
๖ ธันวาคม 

2559



35 กระดาษโรเนียว A4 ขนาด 60 แกรม บรรจุไม่น้อย
กว่า 300 แผ่น  
จ้านวน 24,0๐๐ รีม

    1,488,000 1,488,000 สอบราคา ๑. หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ล ้าฟา้ โอเอ 
แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี เสนอราคา
๑,128,000 บาท
2. ร้าน คลังวิทยาเดช เสนอราคา
๑,267,200 
๓. หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ปยิพร
เสนอราคา ๑,350,000
๔. บริษทั เปเปอร์ สยาม ซิตี  จ้ากัด
เสนอราคา ๑,152,000
๕. หจก. อุบลคอมพวิเตอร์ แอนด์ 
เทเลคอมเซอร์วิส เสนอราคา
๑,464,000

 หา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ล ้าฟา้ 
โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี
ซื อได้ ๑,128,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

1๓1/25๖๐
๑๖ ธันวาคม 

2559

36 วัสดุปดิรูร่ัวผนังหวัใจ จ้านวน ๓๐ ชุด     1,500,000 1,500,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

๑. บริษทั แวสคิวลาร์ อินโนเวชั่นส์ 
จ้ากัด เสนอราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

บริษทั แวสคิวลาร์ 
อินโนเวชั่นส์ จ้ากัด

ซื อได้ ๑,๕๐๐,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

1๔๐/25๖๐
๒๑ ธันวาคม 

2559

37 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 
ด้วยขดลวดส้าหรับการฉีดสี
จ้านวน 200  ชุด

    9,780,000 9,780,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั โกลบอล วี เมดิคอล จ้ากัด
เสนอราคา 9,780,000 บาท
2.บริษทั กูด๊ เฮลท ์เทคโนโลยี จ้ากัด
เสนอราคา 9,790,000

บริษทั โกลบอล 
วี เมดิคอล จ้ากัด

ซื อได้ 9,780,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

1๔๑/25๖๐
23 ธันวาคม 

2559

38 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 
ด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ส้าหรับการฉีดสี จ้านวน  20 
ชุด

    1,940,000 1,940,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั โกลบอล วี เมดิคอล จ้ากัด
เสนอราคา 1,938,000 บาท
2.บริษทั กูด๊ เฮลท ์เทคโนโลยี จ้ากัด
เสนอราคา 1,940,000 บาท

บริษทั โกลบอล 
วี เมดิคอล จ้ากัด

ซื อได้ 1,938,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

1๔๑/25๖๐
23 ธันวาคม 

2559

39 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วย
บอลลูน จ้านวน 400 ชุด

    7,180,000 7,180,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั โกลบอล วี เมดิคอล จ้ากัด
เสนอราคา 7,160,000 บาท
2.บริษทั กูด๊ เฮลท ์เทคโนโลยี จ้ากัด
เสนอราคา 7,180,000 บาท

บริษทั โกลบอล 
วี เมดิคอล จ้ากัด

 ซื อได้ 7,160,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

1๔๑/25๖๐
23 ธันวาคม 

2559



40 เข็ม Disposable จ้านวน 14 รายการ     2,661,625 2,661,625 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ้ากัด
เสนอราคา 2,347,446.25 บาท
2.บริษทั โอเร็กซ์ เทรดดิ ง จ้ากัด
เสนอราคา 2,427,830 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

ซื อได้ 2,320,830 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

1๔๓/25๖๐
23 ธันวาคม 

2559

41 Surplug+Extension 2 หวั 20 cm.
(1 กล่อง/15 ชิ น)  จ้านวน 1,6๐๐ กล่อง

    2,311,200 2,311,200 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ้ากัด 
เสนอราคา 2,311,200 บาท

บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

 ซื อได้ 2,311,200 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต้่าสุด

1๔๓/25๖๐
23 ธันวาคม 

2559


