
ล ำดั
บ

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำคำชือ่ผู้เสนอรำคำที่เสนอ
(บำท)

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

๑ เคร่ือง X - Ray เคล่ือนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า  100 
mAs  
จ านวน ๑ เคร่ือง

      900,000        900,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั บเีจซีเฮลทแ์คร์ จ ากัด 
899,000 บาท 
2.บริษทั รังสิภณัฑ์ จ ากัด  
900,000 บาท

 บริษทั บเีจซีเฮลทแ์คร์ จ ากัด
 /ราคาที่ซ้ือ 899,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

260/2560 
ลงวันที่ 6 มี.ค.

2560

๒ รถเข็นชนิดนั่งพบัได้พร้อมเสาน้ าเกลือ  จ านวน 80 
คัน

      552,000        552,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั โมเดิร์น  แบรนด์ส จ ากัด
 540,000 บาท 
2.บริษทั เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ ากัด 
 552,000 บาท

1. บริษทั โมเดิร์น       แบ
รนด์ส จ ากัด /     ราคาที่ซ้ือ
 540,000 บาท 

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

261/2560 
ลงวันที่ 6 มี.ค.

2560

๓ รถเข็นชนิดนอน 80 คัน     1,600,000     1,600,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั ไซกา เมดิค จ ากัด 
1,400,000 บาท 

1. บริษทั ไซกา เมดิค 
จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ
1,400,000 บาท 

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
รายเดียว

262/2560 
ลงวันที่ 6 มี.ค.

2560

๔ เคร่ืองบนัทกึติดตามคล่ืนไฟฟา้หวัใจ 24 ชั่วโมง  
จ านวน 2 เคร่ือง

      240,000        240,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ไอดีเอสเมดิคอล ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย)จ ากัด 230,000 
บาท 2.บริษทั เซนต์ เมดิคอล (คริ
ติคอล แคร์) จ ากัด240,000 บาท

1. .บริษทั ไอดีเอสเมดิคอล 
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)จ ากัด
 /ราคาที่ซ้ือ225,000 บาท 

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

264/2560 
ลงวันที่ 7 มี.ค.

2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน มีนำคม 2560
โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลรำชธำนี

วนัที ่31 มีนำคม 2560



๕ เคร่ืองกระตุกหวัใจพร้อมระบบประเมินประสิทธิภาพ
การท า CPR  ภาควัดปริมาณค่าความอิม่ตัวออกซิเจน
ในเลือดและภาคบนัทกึผล    จ านวน 1 เคร่ือง

      450,000        450,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล 
แคร์) จ ากัด420,000 บาท         
 2.บริษทั ไอดีเอสเมดิคอล ซิสเต็มส์
 (ประเทศไทย)จ ากัด 440,000 
บาท

1. .บริษทั เซนต์ เมดิคอล 
(คริติคอล แคร์) จ ากัด /
ราคาที่ซ้ือ415,000 บาท 

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

265/2560 
ลงวันที่ 7 มี.ค.

2560

๖ จักรยานนั่งเอนปั่น  จ านวน 2 เคร่ือง       119,600        119,600 ประกวดราคา
(e-bidding)

บริษทั มาราธอน (ประเทศไทย) 
จ ากัด  118,000  บาท

1. .บริษทั มาราธอน 
(ประเทศไทย) จ ากัด /ราคา
ที่ซ้ือ115,000 บาท 

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
รายเดียว

266/2560 
ลงวันที่ 7 มี.ค.

2560

๗ เคร่ืองใหก้ารรักษาด้วยแสงเลเซอร์ความเข้มสูง (High 
intensity laser)   จ านวน  1 เคร่ือง

      800,000        800,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั บ ีทแีอลเมดิคอล เทค
โนโลจีส์ จ ากัด800,000 บาท     
2.บริษทั เอพ ีเฮลทอ์ินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด 995,000 บาท

1. บริษทั บ ีทแีอลเมดิคอล 
เทคโนโลจีส์ จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ
 800,000 บาท 

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

267/2560  
ลงวันที่

7 มี.ค. 2560

๘ เคร่ืองวัดการตอบสนองของกล้ามเนื้อด้วยไฟฟา้ 
จ านวน 2 ชุด

        90,000          90,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั เมดิทอป จ ากัด89,000 
บาท           
2.บริษทั เอช ดีเมดิคอล จ ากัด 
90,000 บาท

1. บริษทั เมดิทอป จ ากัด/
ราคาที่ซ้ือ 89,000 บาท 

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

268/2560  
ลงวันที่

7 มี.ค. 2560

๙ ฉากตะกัว่ปอ้งกันรังสีแบบเคล่ือนที่       520,000        520,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั โกบอล เมดิคอล โซลูชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด 515,000 
บาท      
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัดประทมุการช่าง
เอกเรย์ 520,000 บาท

1.บริษทั โกบอล เมดิคอล 
โซลูชั่น (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 489,248
 บาท 

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

269/2560  
ลงวันที่

7  มี.ค. 2560



๑๐ ตู้อุน่สารน้ าและผ้าหม่ขนาดใหญ่ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐  ตกลงราคา ๑. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี   
๒๘๐,๐๐๐  บาท

๑. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี 
อี   ๒๗๕,๐๐๐   บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

270/2560  
ลงวันที่

7 มี.ค. 2560

๑๑ ชุดสว่านส าหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก ( Mini Air 
Drill) จ านวน 1 เคร่ือง

      730,000        730,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด 725,000 บาท       
   
2.หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ไทยอินเตอร์
คอร์ป 728,000 บาท

1.บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล 
ซัพพลาย จ ากัด /ราคาที่ซ้ือ 
718,000 บาท 

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

283/2560  
ลงวันที่

21 มี.ค 2560

๑๒ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา  จ านวน ๒ ตัว       138,000        138,000 ตกลงราคา 1.บริษทั สเปซเมด จ ากัด 
138,000 บาท          
2.บริษทั เอสพแีอลกรุ๊ป 150,000
 บาท

1.บริษทั สเปซเมด จ ากัด  /
ราคาที่ซ้ือ 136,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

284/2560  
ลงวันที่

21 มี.ค 2560

๑๓ เคร่ืองเปา่ลมร้อนแบบปรับอุณหภมูิอัตโนมัติด้วย
แรงดันอากาศ

      255,000        255,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั โมเดิร์น   แบรนด์ส จ ากัด
 253,500 บาท 
2.บริษทั เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ ากัด 
 255,000 บาท

 บริษทั โมเดิร์น แบรนด์ส 
จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 253,500
 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

301/2560  
ลงวันที่

23  มี.ค. 2560

๑๔ ตู้อบแหง้เคร่ืองมือทางการแพทย์ขนาด ๙๖ ช่อง       198,000        198,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั โมเดิร์น       แบรนด์ส 
จ ากัด 197,000 บาท 
2.บริษทั เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ ากัด 
 198,000 บาท

 บริษทั โมเดิร์น แบรนด์ส 
จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 197,000
 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

301/2560  
ลงวันที่

23  มี.ค. 2560



๑๕ โต๊ะแพคเคร่ืองมือแพทย์ขนาด ๒ ชั้น พร้อมไฟส่อง
แว่นขยาย

      198,000        198,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั โมเดิร์น       แบรนด์ส 
จ ากัด 197,000 บาท 
2.บริษทั เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ ากัด 
 198,000 บาท

 บริษทั โมเดิร์น แบรนด์ส 
จ ากัด/ราคาที่ซ้ือ 197,000
 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

301/2560  
ลงวันที่

23  มี.ค. 2560

๑๖ เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันใช้
กับผู้ปว่ยใส่ทอ่และไม่ใส่ทอ่

    1,800,000     1,800,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทัโซวิค จ ากัด 1,700,000
 บาท 
2.บริษทั ออริจิเนเตอร์ จ ากัด  
1,800,000 บาท

 บริษทัโซวิค จ ากัด       /
ราคาที่ซ้ือ 1,700,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

303/2560  
ลงวันที่

24  มี.ค. 2560

๑๗ เคร่ืองตรวจวิเคราะหก์ารนอนหลับแบบพกพา       400,000        400,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

 1.บริษทั เมดิคอลอินเทนชีฟแคร์ 
จ ากัด  400,000 บาท             
 2. บริษทั เมดิคอล อินโนเวชั่น 
เทคโนโลยี จ ากัด  450,000 บาท

บริษทั เมดิคอลอินเทนซีฟ
แคร์ จ ากัด   ราคาที่ซ้ือ 
400,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

316/2560  
ลงวันที่

28 มีนาคม 2560

๑๘ เก้าอีแ้ถวนั่งรอตรวจ 4 ที่นั่ง       148,000        148,000  ตกลงราคา  1. ร้านต้ังซุ่นเสงเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด
 131,600 บาท                     
2. ร้านศรีอุปลีสาน สาขาวารินช า
ราบ  จ ากัด  128,000 บาท

ร้านศรีอุปลีสานเฟอร์นิเจอร์ 
สาขาวารินช าราบ จ ากัด 
128,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

317/2560  
ลงวันที่

28 มีนาคม 2560

๑๙ เคร่ืองตรวจสภาพทารกในครรภแ์บบรวมศูนย์  ยีห่อ้ 
EDAN รุ่น F9 ผลิตภณัฑ์ประเทศจีน จ านวน 1 เคร่ือง

    4,500,000     4,500,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด 
4,490,000  บาท
2. บริษทั เมดิคอล อินเตอร์เทค  
จ ากัด 4,498,000 บาท

บริษทั ไพรม์ เมดิคอล จ ากัด  
4,480,000  บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

320/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560



๒๐ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารทางเดินน้ าดีและล าไส้
ใหญ่ พร้อมชุดแหล่งก าเนิดแสงและชุดประมวลผล 
จ านวน 1 เคร่ือง

    5,000,000     5,000,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั เมดิทอป จ ากัด  
4,985,000  บาท
2. บริษทั เอช ดี เมดิคอล จ ากัด  
จ ากัด 4,993,000   บาท

บริษทั เมดิทอป จ ากัด  
4,480,000  บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

321/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๒๑ เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟา้พร้อมรีโมทคอนโทล  
จ านวน 1 เตียง

    2,100,000     2,100,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั  โมเดอร์นฟอร์มเฮลทแ์คร์
 จ ากัด   2,080,000  บาท
2. บริษทั เพิ่มวาสนา จ ากัด 
2,095,000 บาท

บริษทั  โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์
แคร์ จ ากัด   2,050,000  
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

322/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๒๒ เคร่ืองจีแ้ละตัดด้วยคล่ืนความถีสู่ง ชนิด 2 ความถี ่
จ านวน 1 เคร่ือง

      450,000        450,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั  เมดิแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 449,000  บาท
2. บริษทั เอ็นโดเมด (1999)  
จ ากัด
450,000 บาท

บริษทั เมดิแคร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 440,000  บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

323/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๒๓ เคร่ืองอัลตร้าซาวด์ขณะผ่าตัด (Intraoperative 
Ultrasound) จ านวน 1 เคร่ือง

    2,800,000     2,800,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั อิโนเวชั่นส์ จ ากัด  
2,798,000 บาท
2. บริษทั เมดิคอล อินเตอร์เทค 
จ ากัด 2,799,000 บาท

บริษทั อิโนเวชั่นส์ จ ากัด 
2,790,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

324/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๒๔ เคร่ืองกระตุกหวัใจแบบ Biphasic / AED / SpO2 /
 ETCO2 จ านวน 1 เคร่ือง

      580,000        580,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั  เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล
แคร์)  จ ากัด 570,000  บาท
2. บริษทั เพรสซิเดนท ์ เมดิคอล  
จ ากัด 585,000  บาท

บริษทั  เซนต์ เมดิคอล (คริติ
คอลแคร์) 570,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

325/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๒๕ เคร่ืองเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป  จ านวน 1 เคร่ือง     5,000,000     5,000,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1 บริษทั  อินโนเวทฟี  อิมเมจจิง้  
ซิสเต็ม จ ากัด 498,500 บาท
2.  บริษทั เวชธัญญา  จ ากัด  
499,2000 บาท

บริษทั อินโนเวทฟี อิมเจจิง้ 
ซิสเต็ม จ ากัด 497,000  
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

326/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560



๒๖ เคร่ืองเอกซเรย์แบบ ซี-อาร์ม แบบแขนเคล่ือนด้วย
มอเตอร์ ขนาด 20 kW ( Motorized C-Arm 20 
kW ) จ านวน 1 เคร่ือง

    5,000,000     5,000,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั  เมดิฮับ  เอเชีย  จ ากัด  
4,994,500  บาท
2. บริษทั สิทธิกร  แอสโซซิเอท 
จ ากัด  4,999,590  บาท

บริษทั  เมดิฮับ  เอเชีย  
จ ากัด  498,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

327/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๒๗ ตู้อบเด็กที่ปรับสลับเปน็radiant warmer ได้ จ านวน
 4 เคร่ือง

    4,000,000     4,000,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั  อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)  3,996,000  บาท
2. บริษทั เอสพแีอล กรุ๊ป จ ากัด  
3,998,000  บาท

บริษทั  อี ฟอร์ แอล เอม 
จ ากัด (มหาชน)

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

328/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๒๘ ชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูกกล่องเสียง แบบโค้งงอได้
 พร้อมชุดถ่ายทอดภาพ จ านวน 1 เคร่ือง

    2,100,000     2,100,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1 บริษทั  โกสินทร์เวชภณัฑ์ จ ากัด  
2,050,000  บาท
2. บริษทั มาร์ธา กรุ๊ป จ ากัด
2,099,000 บาท

บริษทั โกสินทร์เวชภณัฑ์ 
จ ากัด 2,050,000  บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

329/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๒๙ เคร่ืองเปดิกะโหลก (Cranictomy)  จ านวน 1 เคร่ือง     1,500,000     1,500,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั  เมดโทรนิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด  1,494,790 บาท
2. บริษทั เบตเตอร์  เมดิคอล  
จ ากัด  1,500,000  บาท

บริษทั  เมดโทรนิค (ประเทศ
ไทย)  จ ากัด 
 1,494,790  บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

330/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๓๐ เคร่ืองตรวจวัดลานสายตา จ านวน 1 เคร่ือง     3,500,000     3,500,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด  
2,800,000  บาท 
2. บริษทั เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ ากัด
  
2,890,000   บาท

บริษทั  ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด
2,750,000  บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

331/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๓๑ เคร่ืองมือเจาะตัดกระดูกใบหน้าและขากรรไกร  
จ านวน 1 ชุด

    2,000,000     2,000,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั  ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด   1,990,000  บาท
2.  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ไทย 
อินเตอร์คอร์ป  1,995,000  บาท

บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด 1,494,790  
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

332/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560



๓๒ Monitor Medical grade  24-32  นิ้ว  for 
Laparoscope unit  จ านวน 1 เคร่ือง

      300,000        300,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั  ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด   295,000 บาท
2.  หา้งหุ้นส่วนจ ากัด  ไทย 
อินเตอร์คอร์ป  297,000  บาท

บริษทั ฟวิเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด 295,000  
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

332/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๓๓ เคร่ืองจีห้า้มเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน พร้อมระบบคีบซี
ลเส้นเลือด  จ านวน 1 เคร่ือง

    2,800,000     2,800,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั  นิวไลฟเ์มด จ ากัด    
2,780,000   บาท
2.  บริษทั เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จ ากัด
2,790,000  บาท

บริษทั นิวไลฟเ์มด จ ากัด 
2,780,000  บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

333/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๓๔ เตียงผ่าตัดส าหรับท าหตัถการส่องกล้อง  จ านวน 2 
เตียง

    2,000,000     2,000,000  ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั  ทแีอนด์ท ีเอ็นจิเนีย
 เทรดด้ิง จ ากัด  1,990,000 บาท
2.  บริษทั ซีไนน์  เมดิค  จ ากัด
 1,995,000   บาท

บริษทั  ทแีอนด์ท ีเอ็นจิเนีย
 เทรดด้ิง จ ากัด  
1,990,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

334/2560
ลงวันที่ 31 

มีนาคม 2560

๓๕ หุ่นฝึกช่วยชีวิตขัน้พื้นฐาน แบบคร่ึงตัว       112,000        112,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

 1. บริษทั เพรสซิเดนท ์เมดิคอล 
จ ากัด 100,000 บาท               
 2. บริษทั เซนต์ เมดิคอล (คริติ
คอล แคร์) จ ากัด  98,000 บาท

บริษทั เซนต์ เมดิคอล (คริติ
คอล แคร์) จ ากัด 96,000  
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

337/2560  
ลงวันที่

31 มีนาคม 2560

๓๖ เคร่ืองช่วยสาธิตการกระตุกหวัใจด้วยไฟฟา้แบบ
อัตโนมัติ

140,000 140,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

 ๑. บริษทั เพรสซิเดนท ์เมดิคอล 
จ ากัด  80,000 บาท               
 2. บริษทั เซนต์ เมดิคอล (คริติ
คอล แคร์) จ ากัด  78,000 บาท

บริษทั เซนต์ เมดิคอล (คริติ
คอล แคร์) จ ากัด  78,000 
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

337/2560  
ลงวันที่

31 มีนาคม 2560



๓๗ อุปกรณ์พองบอลลูน จ านวน 200 ชุด       449,400 449,400 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั เอ็ม พ ีเอ็น เมดิแคร์ 
จ ากัด 
440,๐๐๐ บาท

บริษทั เอ็ม พ ีเอ็น เมดิแคร์ 
จ ากัด
440,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

๒57/25๖๐
6 มีนาคม 

25๖๐

๓๘ ฟล์ิมเอกซเรย์ชนิด Dry laser หรือ Dry thermal 
ขนาด ๑๐x๑๒ นิ้ว และอุปกรณ์ประกอบ 
จ านวน 50,000 แผ่น

    1,500,000 1,500,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั ฟจูิฟล์ิม (ประเทศไทย) 
จ ากัด
1,200,๐๐๐ บาท
2.บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
1,500,๐๐๐ บาท
๓. บริษทั อีคอนเทค ซัพพลาย 
จ ากัด
1,350,๐๐๐ บาท

๑.บริษทั ฟจูิฟล์ิม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
1,200,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

๒58/25๖๐
6 มีนาคม 

25๖๐

-

๓๙ ฟล์ิมเอกซเรย์ชนิด Dry laser หรือ Dry thermal 
ขนาด ๑4x๑7 นิ้ว และอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 
150,000 แผ่น

    7,500,000 7,500,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั ฟจูิฟล์ิม (ประเทศไทย) 
จ ากัด
6,150,๐๐๐ บาท
2.บริษทั โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
7,200,๐๐๐ บาท
๓. บริษทั อีคอนเทค ซัพพลาย 
จ ากัด
6,472,5๐๐ บาท

๑.บริษทั ฟจูิฟล์ิม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
6,150,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

๒58/25๖๐
6 มีนาคม 

25๖๐

-

๔๐ ขดลวดน าขยายหลอดเลือดชนิดเคลือบ Hydrophilic
 ขนาด ยาว 250 ซม. ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการ
ตีบซ้ า จ านวน  30๐ ชุด

      474,000 474,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
474,๐0๐ บาท
2.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
513,60๐ บาท

๑.บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด
474,๐0๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

272/25๖๐
9 มีนาคม 

25๖๐



๔๑ ชุดน้ ายาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ 
จ านวน ๒ ชนิด

    5,980,000 5,980,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั เมดิทอป จ ากัด
๕,๙๘๐,๐๐๐ บาท
2.บริษทั เอชดี เมดิคอล จ ากัด
๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑.บริษทั เมดิทอป จ ากัด
๕,๙๘๐,๐๐๐ บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

300/25๖๐
23 มีนาคม 

25๖๐

-

๔๒ ถุงบรรจุโลหติ 3 ถุง ขนาด 350 ซีซี (Triple Blood
 bag 350 ml. with diversion sampling dock ,
CPD-A1) จ านวน ๑4,000 ถุง

    2,520,000 2,520,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
2,506,000  บาท
2.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
2,520,000 บาท

๑.บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด
2,506,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

302/25๖๐
23 มีนาคม 

25๖๐

๔๓ ถุงบรรจุโลหติ 3 ถุง ขนาด 450 ซีซี (Triple Blood
 bag 450 ml. with diversion sampling dock ,
CPD-A1) จ านวน 6,500 ถุง

    1,170,000 1,170,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
1,163,500 บาท
2.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
1,170,000 บาท

๑.บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด
1,163,500 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

302/25๖๐
23 มีนาคม 

25๖๐

๔๔ ถุงบรรจุโลหติ 4 ถุง ขนาด 450 ซีซี (Quadruple 
bag with diversion sampling dock ,Sagm-2) 
จ านวน 25,000 ถุง

    9,630,000 9,630,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1. บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด
9,603,250 บาท
2.บริษทั เมดิแอดวานซ์ จ ากัด
9,625,000 บาท

๑.บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด
9,603,250 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

302/25๖๐
23 มีนาคม 

25๖๐

๔๕ แผ่นวัด Hemoglobin จ านวน 60,000 อัน     1,020,000 1,020,000 ประกวดราคา
(e-bidding)

1.บริษทั เทคโนเมดิคัล  จ ากัด
 960,000 บาท

๑.บริษทั ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด
 960,000 บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน 
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

3๑๕/25๖๐
28 มีนาคม 

25๖๐

-



๔๖ จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองฉายรังสีถุงเลือด  หมายเลข 
ครุภณัฑ์ ๖๕๑๕-๐๓๗-๐๑๐๔/๐๐๓๖/๒๕๕๔  ID:
๕๓๐๑๘ จ านวน ๑ เคร่ือง ติดต้ัง ณ งานธนาคาร
เลือดและเวชศาสตร์บริการโลหติ

      276,000        276,540 ตกลงราคา บริษทักมลสุโกศล อีเล็กทริค จก.
เสนอราคา 276,540บาท

บริษทักมลสุโกศล อีเล็กทริค
 จก.เสนอราคา 276,000
บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

163/2560 
ลว 6มีนาคม

2560

 
5
4
0
 
บ

๔๗ จ้างซ่อมเคร่ืองอบผ้าอัตโนมัติขนาด ๔๗๕ ปอนด์ 
ยีห่อ้ IMAGE ครุภณัฑ์เลขที่ ๓๕๑๐-๐๑๒-๐๐๐๒/
๐๐๑๑/๒๕๕๓ ID:๕๐๔๓๗ ติดต้ัง ณ งานซักฟอก 
จ านวน ๑ เคร่ือง

      266,393        266,393 ตกลงราคา บริษทัเค.เอช.ทเีซ็นทรัลซัพพลาย 
จก.เสนอราคา 266,392.55บาท

บริษทัเค.เอช.ทเีซ็นทรัลซัพ
พลาย จก.เสนอราคา 
266,392.55บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

162/2560  
ลว.6มีนาคม2560

- 
- 

๔๘ จ้างปรับปรุงระบบน้ าดีชั้นดาดฟา้(ชั้น11)ตามแบบ
เลขที่ 056/59

      120,000        122,380 ตกลงราคา ร้านเค พ ีธุรกิจ เสนราคา 
120,000บาท  
ร้านปอ้มเงินการช่าง เสนอราคา 
122,380 บาท  
ร้านกฤตพร พาณิชย์ เสนอราคา 
122,389บาท

ร้านเค พ ีธุรกิจ เสนราคา 
120,000บาท

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

167/2560 
ลว. 27 มีนาคม 

2560

๔๙ จ้างเหมาซ่อมลิฟทโ์ดยสารอาคารอายุรกรรม 
หมายเลข ๔ ยีห่อ้ PIONEER ID:๖๓๔๗๙ เลข
ครุภณัฑ์ ๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๗/๒๕๕๖   
จ านวน ๑ เคร่ือง

      360,000        360,000 ตกลงราคา บริษทั เวอร์ติคัล ทราฟฟคิ จ ากัด  
เสนอราคา  360,000 บาท 

บริษทั เวอร์ติคัล ทราฟฟคิ 
จ ากัด  เสนอราคา  
360,000 บาท 

มีคุณสมบติั
ถูกต้องครบถ้วน
และเปน็ผู้เสนอ

ราคาต่ าสุด

170/2560 
ลว.31 มีนาคม 

2560




